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O futuro próximo da AT

A AT – Autoridade Tributária e Aduaneira atravessa um período de (re)definição que afectará 
certamente a forma como a mesma é percepcionada pelos Portugueses, mas também a forma 
como todos nós, funcionários da AT, nos enquadramos no seu seio.

Não somos apenas confrontados com uma fusão da DGCI, DGAIEC e DGITA, que tem ainda de 
provar os seus benefícios (embora seja óbvio que uma correcta interligação destas 3 “casas” 
pode resultar em ganhos evidentes no exercício das nossas funções), mas sobretudo com a 
aplicação de um PREMAC que representará uma nova redistribuição geográfica (e que tudo 
indica irá ainda mais além do inicialmente previsto no que se refere às “fusões e extinções”) e 
com uma revisão das carreiras de regime especial da AT, que terão implicações sérias e pro-
longadas na forma como exercemos as nossas funções.

Exactamente por isso, a APIT tem exigido uma discussão integrada de todas as alterações da 
AT, com ponderação e fundamentação, não esquecendo nunca que a AT exerce um serviço 
público fundamental para todos os cidadãos e que os seus funcionários merecem definitiva-
mente ser respeitados e dignificados nas suas carreiras e funções.

A “renovação” da APIT  

A APIT e os seus novos órgãos sociais têm uma complicada missão pela frente: renovar a 
sua estrutura (flexibilizando a sua actuação e integrando todas as tendências e opiniões) ao 
mesmo tempo que se pretende criar bases sérias e seguras para o seu futuro e para a defesa 
dos seus Associados.

A muito curto prazo, iniciaremos a divulgação de todas essas iniciativas, e esperamos que a 
discussão das mesmas possa contar com a colaboração de todos os Associados. A APIT é dos 
seus Associados e serão eles a decidir o rumo que pretendem para a APIT.
 
Outra vez a Constituição

Portugal não pode correr o risco de estar sempre a aprovar Orçamentos do Estado poten-
cialmente inconstitucionais. Ano após ano, chegamos a esta altura sem termos a segurança 
da legalidade de um documento fundamental para o Estado, empresas, famílias e cidadãos.

Na nossa opinião, a decisão do TC (tendo em conta as decisões do mesmo com referência 
ao OE2011 e OE2012) terá (também) de concluir pela inconstitucionalidade dos cortes do 13.º 
mês aos aposentados e aos funcionários públicos no activo (e ainda da aplicação da taxa de 
solidariedade). Qualquer outra decisão que não inclua estas duas realidades abrirá a porta para 
recursos para instâncias europeias.

Esperamos continuar a contar com o vosso apoio. É nele que reside a nossa força. 
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Em unidade lutamos no presente e não desistimos do fu-
turo: Por uma carreira devidamente valorizada e dignifi-
cada numa AT com autoridade!

UMA ACTUAÇÃO
•	 Pela defesa intransigente dos Profissionais da Inspecção 

Tributária, nos seus direitos laborais e profissionais;

•	 Pela efectiva dignificação das funções desempenhadas 
por estes Profissionais;

•	 Pelo reconhecimento que o desenvolvimento e susten-
tabilidade de Portugal depende e muito da qualidade 
do serviço prestado pela Inspecção Tributária;

•	 Pelo reconhecimento do ónus da função desempenha-
da por este corpo inspectivo;

•	 Pela oposição a alterações orgânicas ou funcionais que 
possam condicionar o sucesso, a qualidade e o trabalho 
dos corpos inspectivos, de verificação ou investigação, 
no seio da AT;

•	 Pelo exercício e pela realização de acções e eventos que 
contribuam para a motivação e formação dos Profissio-
nais da Inspecção Tributária;

•	 Por uma APIT estruturalmente eficaz, moderna, comuni-
cativa e sustentável.

COMPROMISSO
Comprometemo-nos com um trabalho de equipa! Com 
deliberações devidamente estudadas e debatidas, procu-
rando consensos e não necessariamente unanimismos! 
Comprometemo-nos com uma reestruturação dos conse-
lhos consultivos, de forma a agilizar a sua formação, e a 
inclusão das suas propostas e análises, nas deliberações 
dos órgãos executivos da APIT. Como tal, proporemos a 
realização regular de reuniões de trabalho entre a Direc-
ção e esses órgãos.

Comprometemo-nos com uma gestão rigorosa, compe-
tente e moderna. Fazendo da transparência, da dedica-
ção, da honestidade e da competência as nossas armas 
nos “combates” que nos aguardam.
 

PRIORIDADES
Comprometemo-nos a conduzir os destinos da APIT ten-
do como conceito primeiro a solidariedade associativa.
A grave crise com que se defronta o nosso país e uma 
política de austeridade que nos é imposta, exige uma res-
posta do movimento sindical, em que a capacidade de re-
flexão se alie a uma acção que dê a esperança necessária 
na luta contra a perda de direitos laborais e cívicos.

Os funcionários públicos, entre os quais se encontram os 
Profissionais da Inspecção Tributária, e ainda os aposenta-
dos, estão entre os mais atingidos pelo conjunto das me-
didas governamentais de austeridade e são objecto duma 
tentativa de empobrecimento e de degradação do seu es-
tatuto pessoal e profissional. 

Provam-no os cortes nos salários e nos subsídios de fé-
rias e de Natal, as alterações no pagamento de ajudas de 
custo e horas extraordinárias, o congelamento de progres-
sões e promoções, a degradação das condições de traba-
lho, a imposição de um sistema de avaliação inadequado, 
inútil, e fortemente condicionador da acção inspectiva, o 
alargamento do horário de trabalho (que entretanto terá 
sido descartado) que corresponderia obviamente a mais 
uma redução da remuneração mensal, etc..

É por isso fundamental que a APIT e todos os Profissio-
nais da Inspecção Tributária procedam à defesa dos seus 
direitos, com o objectivo de inverter o curso dos aconte-
cimentos. A nossa actuação obedece a um princípio de 
total independência partidária, recusando qualquer ten-
tativa de a desrespeitar, seja através de objectivos pes-
soais ou seja na prossecução de uma qualquer agenda 
político-partidária. 

O PASSADO RECENTE
O empenho dos órgãos sociais cessantes permitiu a con-
cretização de uma longa e aguardada aspiração: o reco-
nhecimento da APIT como Associação Sindical. E não nos 
podemos esquecer que, também fruto do trabalho des-
ses colegas, foi possível estabilizar administrativamente 
a APIT, projectando-a para um futuro promissor. Somos 
assim reconhecidos de forma evidente como parceiros sé-
rios, activos e equilibrados.

A APIT é agora também membro efectivo da UFE – Union 
of Finance Personnel in Europe, que reunindo as Associa-
ções Sindicais de profissionais das áreas tributária e adu-
aneira de inúmeros países europeus, se revela como um 
valioso fórum de discussão de problemas que são cada 
vez mais transnacionais.

O FUTURO
A APIT é dos seus associados, e as suas quotizações se-
rão geridas com rigor e procurando obter em todas as 
acções que promove, para além da maior cobertura nacio-
nal possível, uma efectiva e reconhecida utilidade pessoal 
e profissional. Iremos empenhar-nos no esclarecimento e 
na apresentação de propostas exequíveis e devidamente 
fundamentadas.

Uma das preocupações que acompanhará os novos ór-
gãos sociais será certamente a crescente sindicalização 
de novos profissionais, dando cada vez mais “massa crí-
tica” a uma APIT que se pretende cada vez mais activa, 
mais presente, mais eficiente. O compromisso dos novos 
membros dos órgãos sociais da APIT, assente nestes prin-
cípios, reforçará e tornará os objectivos mais ambiciosos. 
Para tal, é indubitável que estes colegas correspondem à 
escolha de uma equipa que assume competência, dedi-
cação, disponibilidade, honestidade e respeito. Queremos 
orgulharmo-nos da sua escolha, não defraudaremos a 
confiança dos associados da APIT.

Defendemos um sindicalismo social e reivindicativo, reu-
nindo de forma eficiente a negociação e a reivindicação. 
Defendemos um sindicalismo democrático e participado 
em todas as deliberações tomadas pelos órgãos estatuta-
riamente competentes para cada uma delas, dando prio-
ridade à criação de condições que potenciem o diálogo 
com todas as entidades com responsabilidades na AT, in-
dependentemente da sua área de actuação.

Propomo-nos dar uma nova dinâmica ao relacionamento 
da Direcção da APIT com os Conselhos Consultivos, devi-
damente reestruturados e dinamizados pelos associados 
desenvolvendo formas de participação inovadoras e mo-
bilizadoras, que levem a que as decisões importantes do 
ponto de vista reivindicativo e negocial, sejam tomadas 
por todos, de forma participada e democrática, aumen-
tando a sua legitimidade e as condições para o seu êxito.

Assumimos o compromisso de dar continuidade e pro-
fundidade ao trabalho da direcção cessante, desenvolvido 
nas condições muito difíceis impostas nos últimos anos 
quer pelos governos e pela administração quer por resis-
tências várias ao reconhecimento do nosso papel.

SOMOS APIT
Porque defendemos uma sociedade democrática e justa, 
uma AT com autoridade e eficiência, e um combate sem 
tréguas à fraude e evasão fiscal. Porque defendemos uma 
carreira valorizada e devidamente dignificada.

Porque acreditamos que uma Associação Sindical forte 
e representativa, permitirá uma defesa intransigente dos 
Profissionais da Inspecção Tributária. Porque estamos pre-
parados para lutar no presente sem desistir do futuro, com 
União e visando a Afirmação.

COMPROMISSO

Porque Somos Inspecção, Somos APIT!
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A EVASÃO FISCAL EM 
PORTUGAL

ARTIGO DE OPINIÃO

O desenvolvimento económico sustentado é hoje, indu-
bitavelmente, condição de sobrevivência e progresso, 
constituindo os impostos o primeiro princípio civiliza-
cional, assente na redistribuição da riqueza.

O Estado tem a obrigação, através da sua ação fiscaliza-
dora, de garantir a igualdade de todos perante a Lei, de 
modo a promover uma concorrência leal, prevenindo e 
punindo as situações que a distorcem e que causam pro-
fundas injustiças ou, até, a falência dos negócios de todos 
aqueles que, responsavelmente, são cidadãos cumprido-
res das suas obrigações tributárias, que felizmente são a 
maioria. Estes, não só devem, mas, sobretudo, têm direito 
a ser defendidos e protegidos.

À complexidade das relações económicas num mundo 
globalizado, deve corresponder um reforço da transpa-
rência, como forma de combater os fluxos, cada vez mais 
preocupantes, de economia paralela, que minam as con-
dições de equilíbrio indispensáveis a uma economia sã, 
justa e equilibrada, com as consequências extremamente 
nefastas que todos nós bem conhecemos.

A fraude fiscal projeta-se na erosão das receitas públicas 
dos Estados, na apropriação ilícita de meios financeiros, 
que não pertencem a quem deles dispõe em proveito pró-
prio, e que o faz como se lhes pertencessem, bem como 
na obtenção de vantagens comerciais ilegítimas, castra-
doras da lealdade das regras de mercado, potenciando 
um efeito cascata, já que, neste contexto, quem cumpre, 
se não vir ser aplicada penalização adequada para os de-
mais, sente-se ele próprio punido e numa situação de in-
ferioridade, que impele à adesão a estratégias de evasão 
fiscal como método de sobrevivência económica.

A generalização da ilicitude dos negócios, como forma de 
concorrência, é fator causador de uma forte instabilidade 
das receitas públicas, ferindo, ainda, pilares fundamentais 
da estabilidade social, pois o seu proliferar promove, aos 
olhos de quem cumpre, a falta de confiança no cumpri-
mento das leis.

Aqueles que praticam crimes de fraude fiscal e que a ma-
terializam através de métodos cada vez mais complexos, 

modelos de evasão fiscal, contando muitas vezes com o 
apoio de sofisticadas estruturas, ou que integram a eco-
nomia paralela, contribuem de forma negativa na afirma-
ção da economia portuguesa. 

Os mesmos que, frequentemente, procuram camuflar 
essa imagem e essas condutas, fomentando, ainda, não 
raras vezes, elevados níveis de litigância que visam sim-
plesmente protelar, ou, até mesmo, anular aqueles que 
constituem deveres cívicos e constitucionais, como sejam 
o pagamento de impostos de acordo com a sua capaci-
dade contributiva e o compromisso do exercício de uma 
concorrência leal em relação a todos os agentes econó-
micos que, no mercado, com estes competem. Procuram 
tirar proveito, novamente, das fragilidades do sistema, no 
caso, do sistema judicial.

Se a gravidade destes atos é um facto inquestionável, 
então, na atual conjuntura, eles assumem contornos de 
maior relevância, quando a todos se impõe uma consciên-
cia contributiva, enquanto fator de crescimento e referen-
cial de desenvolvimento do país.

Estes comportamentos deverão ser claramente acossados 
e ajustadamente sancionados, quer nos meios administra-
tivos quer nos meios judiciais. Devemos todos trabalhar 
para que o mercado seja verdadeiro, legal e equitativo. É 
esta a missão de cada um de nós.

que incluem, entre outros, esquemas de viciação informá-
tica, recurso à simulação de negócios, ocultação e adul-
teração da informação prestada, procuram aproveitar-se 
das fragilidades do sistema fiscal, atentando contra todos 
os contribuintes que pagaram os seus impostos no estrito 
cumprimento da lei. 

E mesmo quando se afirma que, desta acção, não resultou 
qualquer benefício próprio direto e que todos os montan-
tes subtraídos à sociedade foram investidos no seu negó-
cio, tal alavancou uma vantagem ilegal que, é certo, preju-
dicou alguém gravemente.

As velhas e as novas formas de evasão fiscal, estas mais 
sofisticadas, deverão ser claramente reprovadas por to-
dos, requerendo, o combate a esse flagelo, uma atuação 
firme, activa e eficaz, dissuasora e repressora das atua-
ções fraudulentas que delapidam as expetativas de uma 
sociedade mais justa e uma economia mais competitiva, 
assentes numa maior equidade fiscal.

Cumprir com as suas obrigações tributárias e não eleger 
comportamentos que visam mascarar a capacidade con-
tributiva, diminuindo-a e afastando-a da realidade, é, an-
tes de tudo, uma questão moral. O inverso é um ilícito que 
prejudica toda a sociedade. É uma prática altamente lesi-
va e violadora das mais elementares regras de cidadania.
É por isso que aqueles que adotam comportamentos à 
margem do sistema, que planeiam estrategicamente 

De todos é esperada uma nova perceção, cuja pedra an-
gular só poderá assentar no estrito cumprimento das re-
gras e das normas, do sentido de serviço público e da 
moral cívica, pois não é admissível existir outra via para o 
sucesso, sob pena da falta de seriedade se tornar, ruinosa-
mente para o país, vantajosa e compensadora.

Aqueles que praticam evasão 
fiscal contribuem de forma 
negativa na afirmação da 
economia portuguesa. 

Devemos todos trabalhar 
para que o mercado 
seja verdadeiro, legal e 
equitativo.
É esta a missão de cada 
um de nós.

Cumprir com as suas 
obrigações tributárias é, antes 
de tudo, uma questão moral.

JOSé SIMõES PEREIRA
VIcE-PRESIDENTE DA 
DIREcção DA ASSocIAção 
DoS PRoFISSIoNAIS DA 
INSPEcção TRIBUTÁRIA (APIT)
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No seguimento da quinta avaliação do programa da 
Troika, em Setembro de 2012, foi anunciado pelo Minis-
tro das Finanças que, com vista ao cumprimento do li-
mite do défice de 5 por cento do Produto Interno Bruto 
em 2012, o Governo iria proceder a medidas adicionais, 
nomeadamente o aumento da tributação de imóveis de 
elevado valor.

Ademais, o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, na 
Assembleia da República, avançou que o Estado previa 
uma receita de 120 milhões de euros para 2012 e de 350 
milhões de euros para 2013 com a tributação de imóveis 
de luxo associada à aplicação de imposto adicional sobre 
rendimentos de capital.

A entrada em vigor no final do ano de 2012 da Lei 55-
A/2012 de 29 de Outubro, veio dar corpo à promessa do 
Ministro das Finanças, alterando o Código do Imposto de 
Selo, introduzindo a verba 28 na Tabela Geral anexa ao re-
ferido código, que consagra a tributação de prédios com 
afectação habitacional, com valor patrimonial superior a 1 
milhão de euros, bem como a tributação de prédios urba-
nos quando os sujeitos passivos que não sejam pessoas 
singulares sejam residentes em país, território ou região 
sujeito a um regime fiscal claramente mais favorável.

Prendamos então a nossa atenção na tributação dos pré-
dios com afectação habitacional com valor patrimonial su-
perior a 1 milhão de euros que são, desde o final do ano 
transacto, tributados em sede de Imposto de Selo e cuja 
propriedade é vista pela Administração Tributária como 
uma importante manifestação de riqueza ou fortuna, ou 
seja, de capacidade tributária dos respectivos proprietários.

Importa, em primeiro lugar, referir a consagração dos ter-
mos legal atinentes à classificação de prédios urbanos, 
constante no Código do Imposto Municipal Sobre Imóveis 
(CIMI) que, no seu artigo 6.º, define prédios urbanos ha-

bitacionais como “edifícios ou construções para tal licen-
ciados ou, na falta de licença, que tenham como destino 
normal cada um desses fins”. Assim, a lei faz depender a 
referida classificação de imóveis de um requisito de na-
tureza formal, o licenciamento ou, na falta dele, o destino 
normal afecto ao imóvel.

Falamos da vulgarmente denominada licença de utiliza-
ção, prevista no artigo 62.º do Regime Jurídico da Urba-
nização e da Edificação (RJUE), que obriga a autorização 
de utilização de edifícios ou suas fracções autónomas por 
entidade competente e que se destina a verificar a con-
clusão da operação urbanística, no todo ou em parte, e 
a conformidade da obra com o projecto de arquitectura 
e arranjos exteriores aprovados e com as condições do 
licenciamento ou da comunicação prévia.

Reunidos estes dados, facilmente se conclui que, para um 
prédio urbano ser tributado em sede de Imposto de Selo 
e nos termos da nova lei, terá de se tratar de uma constru-
ção ou edifício para o qual já tenha sido emitida licença de 
utilização para habitação por entidade competente, sendo 
este o critério primordial de classificação ou, na falta desta 
e por aplicação de um critério subsidiário, que se destine 
tipicamente à habitação.

Sucede que, embora a definição legal de prédio com afec-
tação habitacional seja perfeitamente clara, a Administra-
ção Tributária (AT), tem procedido a actos tributários de 
liquidação de Imposto de Selo que têm por objecto terre-
nos para construção. Embora uma mera análise semântica 
da classificação “terreno para construção” permita desde 
logo uma antecipação da conclusão que esta não é con-
fundível com a de “prédio com afectação habitacional”, 
teremos de recorrer ao texto da lei para que possamos 
afastar uma eventual identidade entre ambas e, neste ca-
pítulo, a Lei é clara.

Nos termos do já aludido artigo 6.º do CIMI consideram-se 
terrenos para construção os terrenos situados dentro ou 
fora de um aglomerado urbano, para os quais tenha sido 
concedida licença, sendo que, neste caso se trata de licen-

o IMPoSTo DE SELo SoBRE oS 
TERRENoS PARA coNSTRUção: 
UM FLAGRANTE EXEMPLO DE 
ERRO MATERIAL

ISABEL MARTINS
PRESIDENTE DA ASSocIAção 
NAcIoNAL DAS EMPRESÁRIAS 
(ANE) E ADVogADA

ça de controlo que autoriza a realização de obras no imó-
vel não confundível com a licença de utilização que acima 
referimos ou autorização, admitida comunicação prévia ou 
emitida informação prévia desfavorável de loteamento ou 
de construção, e ainda aqueles que assim tenham sido de-
clarados no título aquisitivo, exceptuando-se os terrenos 
em que as entidades competentes vedem qualquer daque-
las operações, designadamente os localizados em zonas 
verdes, áreas protegidas ou que, de acordo com os planos 
municipais de ordenamento do território, estejam afectos a 
espaços, infra-estruturas ou equipamentos públicos.

Assim sendo, não há razões para que se possam confundir 
dois conceitos que constituem realidades juridicamente 
distintas, porquanto, determinando a lei a tributação ex-
clusiva de prédios com afectação habitacional com valor 
patrimonial superior a 1 milhão de euros em sede do Im-
posto de Selo, a AT pratica actos tributários contrários à lei 
quando, em sede do mesmo imposto e com fundamento 
na verba 28 da Tabela Anexa ao CIS, tributando terrenos 
para construção com valor superior a 1 milhão de euros 
quando a verba só prevê a tributação de prédios afectos 
à habitação. Por um lado, impostos são criados por lei e 
vigoram como estão tipificados na mesma, devendo a lei 
que os cria ser suficientemente determinada impedindo 

qualquer margem interpretativa que possa estar na base 
de exercício discricionário da AT na sua liquidação e co-
brança. Por outro lado, a lei tributária exige a observância 
do princípio da legalidade tributária, ou seja, a actuação 
da AT é vinculada a um respeito integral pela lei, aquando 
da liquidação e cobrança dos tributos, não podendo, por 
acto discricionário, aumentar os limites de incidência de 
um imposto, alargando-os a realidades distintas daquelas 
que são previstas na lei.

Por todo o exposto, fica claro que a AT tem procedido a 
actos tributários de liquidação de Imposto de Selo com 
base numa interpretação desadequada da lei, que foi pen-
sada com o fim de tributar as manifestações de riqueza 
dos contribuintes. Ainda que seja discutível a noção de 
riqueza que tem o legislador, é, ainda assim, aceitável con-
siderar um imóvel habitacional com um determinado valor, 
uma manifestação de riqueza. Contudo, o mesmo racio-
cínio nunca poderá ser transposto para um terreno para 
construção, uma vez que o mesmo poderá ser gerador de 
riqueza eventual, nunca podendo ser visto como imóvel 
de luxo cuja tributação desejou o legislador com a elabo-
ração desta lei, pelo que se impõe uma clarificação da lei.

A bem da verdade e do rigor.

A Associação Nacional das Empresárias (ANE) foi criada 
em Maio de 1990 e tem como principal objetivo apoiar 
o desenvolvimento pleno da Mulher, na sua condição de 
Empresária/Gestora, promovendo a sua participação no 
debate dos grandes temas económicos e sociais, fomentando 
novas iniciativas empresariais femininas.

Surgindo como uma Associação sem fins lucrativos, é 
posteriormente considerada Instituição de Utilidade Pública. 
Mais tarde, em Maio de 1999, adquire o estatuto de entidade 
consultora do Conselho Económico e Social (ECOSOC) da 
Organização das Nações Unidas (ONU), para as questões 
ligadas ao desenvolvimento da Mulher na economia e à 
criação do auto emprego.

Em setembro de 2000, vê reconhecido o seu estatuto de 
Associação de Representatividade Genérica, por despacho 
da Presidente da Comissão para a Igualdade e para os 
Direitos das Mulheres, que atribui à ANE o estatuto de 
parceiro social, com direito a representação no Conselho 
Económico e Social e direito a participar na definição das 
grandes linhas de orientação legislativa de promoção dos 
direitos das Mulheres.

Ao longo dos anos estabeleceu a sua posição, envolvendo-
se no desenvolvimento de múltiplos projetos, muitos destes 
pioneiros no país, o que permitiu à ANE a projeção e o mérito 
que atualmente lhe é conferido, acreditando a sua atuação 
e demarcando a sua posição como uma entidade ativa e 
reconhecida por todas as congéneres.

Formação em Empreendedorismo
Formação Pedagógica de Formadores
Inglês Empresarial
Espanhol Empresarial 
Técnicas de Vendas

Legislação Laboral
Contabilidade 
Fiscalidade 
Procura Ativa de Emprego
Novas Regras do Código do Trabalho

PARA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE CURSOS CONSULTE ANE.PT/FORMAÇÃO 
Conheça as condições e descontos para associados em www.apit.pt > protocolos > formação

INSCRIÇÕES ABERTAS > OFERTA FORMATIVA

a lei tributária exige a 
observância do princípio da 
legalidade tributária
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1. Sobre este princípio ver FREITAS DA ROCHA, J.: Lições de Pro-
cedimento e Processo Tributário, 4ª edição, Coimbra Editora, 2011, 
pág. 107 a 109, DE CAMPOS, D, SILVA RODRIGUES, B. e LOPES DE 
SOUSA, J.: Lei Geral Tributária, 4ª edição, Encontro da Escrita, 2012, 
págs. 451 a 501 e LOURO MARTINS, E.: O ónus da prova no direito 
fiscal, Coimbra Editora, 2010, pág. 30 a 53.

2. Há ainda específicos deveres de colaboração que resultam de nor-
mas avulsas, como o art.º 84.º, 2 LGT, 77.º CIVA, e 133.º CIRS. Ver 
DE CAMPOS, D, SILVA RODRIGUES, B. e LOPES DE SOUSA, J.: Lei 
Geral…, op. cit., pág. 497. Ver também LOURO MARTINS, E.: O ónus 
da prova…, op. cit, ág. 40 a 47, referindo-se aos deveres de colabo-
ração no âmbito dos preços de transferência e dos juros.

3. Ver FREITAS DA ROCHA, J.: Lições…, op. cit, pág. 107.
4. A propósito do princípio da proporcionalidade na exigência da 

colaboração, ver LEITE DE CAMPOS, D, SILVA RODRIGUES, B. e 
LOPES DE SOUSA, J.: Lei Geral…, op. cit.,  pág. 497 e 498, em par-
ticular a nota (1) e FREITAS DA ROCHA, J.: Lições…, op. cit, pág. 167 
e 168.

5. Ver FREITAS DA ROCHA, J.: Lições…, op. cit, pág. 106 a 109.
6. E o dever a efetivamente ter em conta aquilo que por eles é dito no 

direito de audição, como tem vindo a afirmar extensa jurisprudência. 
Ver por todos,  Acórdão do STA de  24-10-2012, processo 0548/12.

7. E cuja violação pelo funcionário da AT implica a prática do crime de 
violação de segredo previsto no art.º 91.º RGIT.

8. Sobre as obrigações acessórias relativas à contabilidade e o dever 
de cooperação ver LOURO MARTINS, E.: O ónus da prova…, op. cit, 
pág. 32 a 39.

9. O dever de possuir contabilidade organizada decorre do CIRC (art.º 
15.º e 17.º), para as pessoas coletivas tributadas pelo lucro e para os 
estabelecimentos estáveis de pessoas coletivas não residentes, e do 
CIRS, para as pessoas singulares com rendimentos da categoria B 

que optem ou sejam obrigados a estar nesse regime (art.º 28.º e 32.º 
CIRS).

10. VIEIRA NUNES, M.: Estatuto da Ordem dos Técnicos Oficiais de 
Contas Anotado, Vida Económica, 2010, pág. 80.

11. Nesse sentido, VIEIRA NUNES, M.: Estatuto da Ordem dos Técnicos 
Oficiais de Contas Anotado, Vida Económica, 2010, pág. 82.

oS LIMITES Ao DEVER DE 
coLABoRAção coM A 
INSPEção TRIBUTÁRIA

•	 O dever de realizar as inspeções nos horário de fun-
cionamento dos estabelecimentos, ou noutro a acordar 
com o contribuinte (art.º 35.º RCPIT).

•	 A possibilidade de realizar inspeção em local a acordar 
com contribuinte ou no local onde este guarda a con-
tabilidade – art.º 34.º RCPIT.

Por sua vez, a colaboração do contribuinte com a Autori-
dade Tributária e com a Inspeção Tributária em particular, 
implica, desde logo:
•	 O dever de manter a contabilidade organizada de acor-

do com a normalização contabilística (art.º 17.º CIRC).
•	 O dever de exibição da contabilidade (28.º, n.º 2, c) e 

29.º, a) RCPIT)8. 
•	 O dever de entrega de documentos fiscalmente rele-

vantes e de cópias de papéis e ficheiros informáticos.
•	  O dever de franquear o acesso da IT ao local onde é 

prestada a atividade (ressalvado o direito à proteção 
do domicílio) - artigo 63.º, n.º 1, al.ª a) LGT.

Estes deveres do contribuinte com a Inspeção Tributária 
têm associado também um dever de colaboração dos res-
petivos técnicos oficiais de contas, quando existam9, com 
a Inspeção Tributária. A lei prevê o direito, por parte da 
inspeção, ao esclarecimento pelos TOC e ROC da situação 
tributária das entidades a quem estes prestam serviços 
e o direito de exame de quaisquer elementos dos contri-
buintes que sejam suscetíveis de revelar a sua situação 

tributária, nomeadamente os relacionados com a sua ati-
vidade, ou de terceiros com quem mantenham relações 
económicas (29.º, 1, a) e n.º 2 do RCPIT); prevê ainda o 
direito de consulta dos relatórios, pareceres e restante do-
cumentação emitida por TOC, revisores oficiais de contas, 
advogados, consultores fiscais e auditores externos – art.º 
29.º, 2, alª f) RCPIT. 

Por sua vez, no art.º 55.º do Estatuto da Ordem dos Téc-
nicos Oficiais de Contas, aprovado pelo Decreto-Lei nº 
310/09, de 26 de Outubro, com a epígrafe “Deveres para 
com a administração fiscal”, pode ler-se que:
“1 — Nas suas relações com a administração fiscal, consti-
tuem deveres dos técnicos oficiais de contas:
b) Acompanhar, quando para tal forem solicitados, o exa-
me aos registos e documentação das entidades a que 
prestem serviços, bem como os documentos e declara-
ções fiscais com elas relacionados;
c) Abster-se da prática de quaisquer atos que, direta ou 
indiretamente, conduzam a ocultação, destruição, inutili-
zação, falsificação ou viciação dos documentos e das de-
clarações fiscais a seu cargo;”

Como afirma VIEIRA NUNES10: “tendo em consideração as 
funções específicas do Técnico Oficial de contas (art.º 6.º 
do Estatuto da Ordem) e a natureza pública da sua pro-
fissão, são-lhe exigíveis deveres especiais de colaboração 
com o Estado, através da Administração Fiscal, com quem 
diretamente se relacionam”.

Veja-se que o TOC não é apenas um auxiliar do contribuin-
te inspecionado. É, também ele, potencial sujeito passivo 
enquanto entidade que pode vir a ser responsabilizado 
subsidiariamente pelas dívidas das empresas, nos termos 
do n.º 3 do art.º 24.º da LGT.

O dever de colaboração tanto da entidade inspecionada 
como do seu TOC não é absoluto. A LGT admite expres-
samente que em determinadas circunstâncias a recusa de 
colaboração seja legítima11. Veremos em seguida algumas 
dessas situações.

O direito à não auto-inculpação e o sigilo profissional dos TOC.

1. INTRODUÇÃO
O dever recíproco de colaboração
No presente artigo analisaremos um dos principais princí-
pios do procedimento tributário em geral e do procedimen-
to de inspeção em particular: o princípio da colaboração1. 
Este princípio impõe determinados deveres quer ao sujeito 
passivo, quer à Autoridade Tributária (AT), e tem consagra-
ção expressa na Lei Geral Tributária (LGT) - art.º 59.º - no 
Código do Procedimento e do Processo Tributário (CPPT) 
- art.º 48.º - no Código de Procedimento Administrativo 
(CPA) - art.º 7.º - e no Regime Complementar do Proce-
dimento de Inspeção Tributária (RCPIT) - arts. 9.º e 48.º2.

Na vertente que aqui exploraremos, analisaremos o dever 
de colaboração da entidade inspecionada e dos técnicos 
oficiais de contas (TOC) com a Inspeção Tributária (IT). 
Num segundo momento, veremos os limites ao dever de 
colaboração, concentrando a nossa análise em duas situa-
ções concretas: o direito à não auto-inculpação do sujeito 
passivo inspecionado e o dever de sigilo dos TOC.

Colaboração da entidade inspecionada e do seu TOC 
com a Inspeção Tributária
O princípio da colaboração é um dever recíproco no pro-
cedimento tributário, que importa, por um lado a coope-
ração do contribuinte com a Autoridade Tributária, e, por 
outro, a colaboração desta com os sujeitos passivos.

O dever de colaboração da AT com o sujeito passivo assu-
me uma série de manifestações3, desde logo:
•	 O dever de atuar com boa-fé, adequação e proporcio-

nalidade – art.º 63.º, 3 LGT e 7.º RCPIT4.
•	 O dever de busca da verdade material (art.º 6.º RCPIT)5.
•	 O dever de prestar informações e esclarecimentos aos 

particulares (art.º 7.º CPA e 67.º LGT). 
•	 O dever de permitir a participação dos sujeitos passi-

vos nos atos tributários – 60.º LGT e 60.º RCPIT6.
•	 O dever de manter segredo sobre os factos e informa-

ções reveladas pelo sujeito passivo no âmbito da inspe-
ção (princípio da confidencialidade fiscal), que resulta 
dos arts. 64.º LGT e 22.º RCPIT7.

SUZANA FERNANDES DA COSTA
ADVogADA ESPEcIALISTA EM 
DIREITo FIScAL E DocENTE 
ESPEcIALISTA EM DIREITo FIScAL 
No INSTITUTo PoLITÉcNIco Do 
cÁVADo E Do AVE (IPcA)

No dia 7 de Dezembro de 2012, numa parceria entre a APIT, o IPCA-CICF e a OTOC, decorreu em Barcelos (Auditório 
S. Bento Menni) uma conferência dedicada ao tema “Os Novos Desafios da Inspecção Tributária”. 

Num dia preenchido que se iniciou com a assinatura de um protocolo de colaboração entre a APIT e o IPCA, pudemos 
comprovar as vantagens de um diálogo franco e aberto entre a Academia, os Profissionais da Contabilidade e da 
Fiscalidade, e os Agentes da Inspeção e Investigação Tributária, e que se consubstanciou em apresentações de elevada 
qualidade e competência de: César Garcia Nóvoa (USC) – A Importância do Direito Europeu nos Ordenamentos 
Jurídicos Nacionais, Suzana Fernandes Costa (IPCA) – O Dever de Cooperação com a Inspecção Tributária: Limites 
resultantes do Direito Europeu, Óscar Veloso (ROC/IPVC) – Internacionalização das Empresas e Planeamento 
Fiscal Internacional, João Sérgio Ribeiro (UM) – Manifestações de Fortuna: enquadramento geral, Pedro Marinho 
Falcão (UPT) – Tributação das Manifestações de Fortuna, António Moura Portugal (Advogado) – A Comprovação 
como Requisito de Dedutibilidade Fiscal do Gasto, Jorge Lopes de Sousa (Juíz Conselheiro do STA) – Princípios do 
Procedimento Tributário, Rui Duarte Morais (UC) – O Relatório da Inspecção, Francisco Rothes (Juíz Conselheiro 
do STA) – A Importância do Direito de Audição, e Fonseca de Carvalho (Juíz Desembargador do TCA Norte) – Os 
Métodos Indirectos. 
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2. OS LIMITES AO DEVER DE COLABORAÇÃO DO CON-
TRIBUINTE E DO SEU TOC

Nos termos do n.º 5 do art.º 63.º da LGT, a falta de coo-
peração na realização das diligências previstas no n.º 1 só 
será legítima quando as mesmas impliquem:
“a) O acesso à habitação do contribuinte12;
b) A consulta de elementos abrangidos pelo segredo pro-

fissional ou outro dever de sigilo legalmente regulado, 
à exceção do segredo bancário, realizada nos termos 
do n.º 3;

c) O acesso a factos da vida íntima dos cidadãos13;
d) A violação dos direitos de personalidade e outros direi-

tos, liberdades e garantias dos cidadãos, nos termos e 
limites previstos na Constituição e na lei”.

No CPA está também prevista a recusa legítima de coope-
ração com a Administração, no n.º 2 do art.º 89.º14.

Nos próximos pontos, analisaremos apenas duas destas 
causas legítimas de não colaboração com a IT. A primeira 
ilustra bem a importância do direito europeu e da juris-
prudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem 
no desenvolvimento e evolução do direito procedimental 
tributário; a segunda enfatiza o papel do sigilo profissional 
dos técnicos oficiais de contas, que não pode ser visto 
nem pela Inspeção nem pelos próprios como um segredo 
“menor”. 

O direito à não auto-inculpação
O artigo 63.º, 5, alª d) LGT determina que é legítima a falta 
de cooperação quando as diligências da inspeção impli-
quem: “a violação dos direitos de personalidade e outros 
direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, nos termos e 
limites previstos na Constituição e na lei.”

Um destes direitos fundamentais é o direito à não auto-
-inculpação15. Este direito decorre desde logo da Cons-
tituição da República Portuguesa, no seu art.º 32.º, e da 
Convenção Europeia dos Direitos do Homem (art.º 6.º)16.
Como afirmam FIGUEIREDO DIAS, J., COSTA ANDRADE, 
M. e COSTA PINTO, F.17

“o direito ao silêncio e o direito à não auto-incriminação 
têm uma matriz constitucional processualista, assente no 
processo equitativo, previsto no n.º 4 do art.º 20.º da CRP, 
e nas garantias processuais reconhecidas ao arguido pelo 
art.º 32.º do texto constitucional”. Para estes autores o di-
reito não é absoluto e pode sofrer restrições desde que 
estas “estejam previstas em lei prévia e expressa” e sejam 
impostas “em nome da proteção e salvaguarda de interes-
ses constitucionalmente protegidos e em obediência ao 
princípio da proporcionalidade”.

Os cidadãos têm o direito ao silêncio, que engloba o di-
reito a não prestar declarações mas também o direito a 
não entregar documentos que sirvam para os incriminar. 
Este direito inclui o direito a não colaborar com a inspeção 
tributária quando isso possa contribuir para a aplicação 
de sanções de natureza contraordenacional18 ou criminal.

Como afirmam SILVA DIAS, A. e COSTA RAMOS, V., “no 
desempenho da função fiscalizadora não raro surgem ten-
sões com o direito à não auto-inculpação. A entrega de 
documentos com relevância fiscal a solicitação da inspe-
ção tributária pode revelar a prática pelo contribuinte de 
um crime ou uma contra-ordenação”19.

Em Portugal a Inspeção Tributária recolhe prova que ser-
ve, num segundo momento, para instruir o procedimento 
de contraordenação e o processo por crimes tributários. 
Quando um contribuinte entrega à inspeção um docu-
mento pode estar a contribuir para a sua futura inculpa-
ção em processo contraordenacional ou criminal. Ora, os 
princípios aplicáveis ao procedimento tributário e ao pro-
cesso penal são diferentes e, por vezes, antagónicos. No 
processo penal, um dos princípios mais importantes é o da 
presunção da inocência.

Há países – como Espanha - que separam de forma mais 
clara o procedimento inspetivo do procedimento sancio-
natório. No procedimento inspetivo o contribuinte tem o 
dever de colaborar. No procedimento sancionador tem o 
direito a não colaborar, e a não entregar provas que sirvam 
para o inculpar20.

Em Portugal, é a Inspeção Tributária que, em primeira li-
nha, recolhe a prova que alimentará, pelo menos, dois 

processos: o de liquidação do imposto e o contraordena-
cional ou criminal.

A questão já tem merecido o interesse da jurisprudência 
europeia21, concretamente do Tribunal Europeu dos Direi-
tos do Homem, e a sua jurisprudência pode ser invoca-
da por qualquer contribuinte (pessoa singular ou pessoa 
coletiva22) confrontado por uma inspeção tributária que 
possa pôr em causa o seu direito à não auto-inculpação23. 
Merecem referência, desde logo, o acórdão Saunders con-
tra Reino Unido, de 17 de dezembro de 1996 e o Acórdão 
J.B. contra Suíça24.

No caso Saunders conclui-se que a utilização no proces-
so-crime de provas obtidas anteriormente de forma coer-
civa num processo inspetivo, poderia violar o direito a um 
julgamento justo25.

No caso Acórdão J.B. contra Suíça, um contribuinte, numa 
inspeção fiscal, foi compelido a entregar documentos sob 
pena de aplicação de uma sanção pecuniária. O TEDH 
considerou que embora aparentasse que as autoridades 
pretendiam liquidar o imposto, não podia excluir-se a pos-
sibilidade de, caso se encontrassem rendimentos não ta-
xados, ser acusado de evasão fiscal. O Tribunal entendeu 
haver da parte da Administração Suiça uma violação do 
direito à não auto-incriminação26.

Ora, é isto exatamente que ocorre em Portugal – o contri-
buinte que não colabore corre o risco de lhe ver aplicada 
uma coima por violação do dever de colaboração, ou mes-
mo uma pena pela prática de um crime27.
A resolução deste problema passa, como defendem SIL-
VA DIAS, A. e COSTA RAMOS, V., por uma separação de 
processos inspetivos: um para fins puramente informa-
tivos – onde deve prevalecer o dever de colaboração; e 
outro para fins sancionatórios – onde prevalece o direito 
à não auto-inculpação que inclui direito a não entregar 
documentos à AT28. PÉREZ-PIAYA MORENO avança ainda 
com a hipótese de manter a separação de processos com 
comunicabilidade de dados, mas não permitindo o uso de 
dados autoincriminatórios obtidos no procedimento de 

inspeção29. Outra alternativa, analisada por PÉREZ-PIAYA 
MORENO, passaria por informar o contribuinte, em sede 
de inspeção, de forma clara, de que os documentos que 
entrega e as declarações que faz podem ser usadas con-
tra si em procedimento contraordenacional e penal30.

Uma última possibilidade, passaria por proibir a aplicação 
de sanções em sede inspetiva aos contribuintes que invo-
quem o direito à não autoinculpação e limitar o recurso a 
métodos indiretos como um expediente, também ele, inti-
midatório31. Enquanto não se verificar uma alteração da lei 
portuguesa, é legítimo a qualquer contribuinte recusar-se 
a colaborar com a Inspeção Tributária invocando o direito 
à não auto-inculpação – quer à luz do art.º 63.º, n.º 5, al.ª 
d) da LGT, quer à luz do art.º 6.º da CEDH. E, nesses casos, 
só o tribunal poderá aferir se o direito invocado poderá ou 
não ser objeto de restrições, como veremos adiante.

O sigilo profissional dos técnicos oficiais de contas
O segredo profissional está previsto para uma série de 
profissionais, nomeadamente os advogados, os solicita-
dores, os técnicos oficiais de contas e os revisores oficiais 
de contas. Parece-nos, no entanto que é no caso dos TOC 
que mais e verificam pressões para a violação deste de-
ver por parte da Administração Tributária32 e é da parte 
dos TOC que se verificam mais violações (mais ou menos 
conscientes) deste dever perante os clientes. A lei, no art.º 
63.º da LGT, resolve o problema do conflito entre o dever 
de colaboração e o dever de sigilo de uma forma muito 
clara: prevalece o dever de sigilo, e o TOC deve invocar 
o sigilo para que sejam postos em marcha os mecanis-

OS LIMITES AO DEVER DE COLABORAÇÃO COM A INSPEÇÃO TRIBUTÁRIA O direito a invocar o sigilo 
profissional pode ser exercido 
não só perante a Inspeção 
Tributária mas também 
perante um tribunal

12. O acesso à habitação do contribuinte só pode ser feito com man-
dato judicial, nos termos do art.º 34.º da Constituição da República 
Portuguesa (CRP).

13. Ver LEITE DE CAMPOS, D, SILVA RODRIGUES, B. e LOPES DE SOU-
SA, J.: Lei Geral…, op. cit., pág. 498, nota (2).

14. Ver LEITE DE CAMPOS, D, SILVA RODRIGUES, B. e LOPES DE SOU-
SA, J.: Lei Geral…, op. cit., pág. 498, nota (2).

15. Para mais desenvolvimentos sobre este princípio ver SILVA DIAS, A. 
e COSTA RAMOS, V.: “O Direito À Não Auto-Inculpação (Nemo Te-
netur se Ipsum Accusare) no Processo Penal e Contra-Ordenacional 
Português” e BRIGAS GONÇALVES: “O conflito entre o dever de 
cooperação do obrigado fiscal e o direito à não auto-inculpação do 
arguido “, tese de mestrado, não publicada, Universidade Católica, 
2002.

16. A Convenção Europeia dos Direitos do Homem aplica-se em Portu-
gal e tem valor supra legal.

17. FIGUEIREDO DIAS, J., COSTA ANDRADE, M. e COSTA PINTO, F.: Su-

pervisão, direito ao silêncio e legalidade da prova, Almedina, 2009, 
pág. 55. 

18. Quanto à aplicabilidade do princípio também no procedimento con-
traordenacional ver FIGUEIREDO DIAS, J., COSTA ANDRADE, M. e 
COSTA PINTO, F.: Supervisão…, op. cit, pág. 55.

19. SILVA DIAS, A. e COSTA RAMOS, V.: “O Direito À Não Auto-Incul-
pação…, op. cit., pág. 45.

20. Para uma explicação da separação de processos no sistema es-
panhol ver PÉREZ-PIAYA MORENO, C.: “El principio comunitario de 
no auto-inculpación y la incorporación de datos del expediente de 
regularización al procedimiento sancionador tributario”, Derecho 
comunitario y procedimiento tributario, FERNANDES MARÍN, F. 
(dir.), FORNIELES GIL, A. (coord.), Atelier, 2010, pág. 411 e ss. Para a 
autora, o problema que ainda está por resolver em Espanha é o da 
utilização no procedimento sancionador de provas obtidas anterior-
mente no processo de comprovação e investigação. 

21. Quanto ao papel da jurisprudência europeia ver DOURADO, A.P.: 
Lições de Direito Fiscal Europeu – Tributação Directa, Coimbra Edi-
tora, Coimbra, 2010.

22. A aplicabilidade do princípio às pessoas coletivas resulta do caso Ork-
en contra Comissão, de 18 de outubro de 1989. Sobre este tema PÉREZ-
PIAYA MORENO, C.: “El principio comunitario…, op. cit., pág. 412.

23. Na jurisprudência do TEDH nem sempre prevalece o direito a não 
entregar documentos – ex.º, casos de direito da concorrência (ver 
sobre este tema SILVA DIAS, A. e COSTA RAMOS, V.: “O Direito À 
Não Auto-Inculpação…, op. cit., pág. 33.  Mas em situações de não 
colaboração com a Administração Tributária o sentido das decisões 
dá prevalência  à não auto-inculpação.

24. Disponíveis em http://www.echr.coe.int>Hudoc. Para análise de 
outra jurisprudência relevante sobre o princípio da não auto-incul-
pação, como o caso Funke contra França ou o caso Bendenoum 
contra França, ver  PÉREZ-PIAYA MORENO, C.: “El principio comu-
nitario…, op. cit., pág. 413 ss.

25. Mais referências a este acórdão podem ler-se em PÉREZ-PIAYA 
MORENO, C.: “El principio comunitario…, op. cit., pág. 414.

26. PÉREZ-PIAYA MORENO, C.: “El principio comunitario…, op. cit., pág. 
415.

27. Sobre as consequências penais do incumprimento do dever de co-
operação ver SILVA DIAS, A. e COSTA RAMOS, V.: “O Direito À Não 
Auto-Inculpação…, op. cit., pág. 48 e 49.

28. SILVA DIAS, A. e COSTA RAMOS, V.: “O Direito À Não Auto-incul-
pação…, op. cit., pág. 52. Os autores esboçam outras duas soluções: 
os elementos obtidos não podem fundamentar exclusivamente ou 
de modo decisivo a decisão condenatória (pág. 54) ou é possível a 
constituição de arguido tanto no processo criminal como no pro-
cesso contraordenacional a pedido do cidadão que está a ser inspe-
cionado, de forma a ver-lhe assegurado os direitos de defesa típicos 
destes processos (pág. 55). 

29. Esta autora faz, no entanto, uma interpretação restritiva dos dados 
cuja comunicação seria proibida, de forma a poder “salvar” alguns 
dados obtidos em sede de inspeção. – op. cit., pág. 422.

30. PÉREZ-PIAYA MORENO, C.: “El principio comunitario…, op. cit., pág. 
416.

31. PÉREZ-PIAYA MORENO, C.: “El principio comunitario…, op. cit., pág. 
421. 

32. Principalmente nos casos em que a entidade inspecionada não co-
labora ou em que os seus administradores (tratando-se de pessoas 
coletivas) estão ausentes.
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mos legais que permitem o seu levantamento. Mas não é 
isso que acontece na prática, sendo muito frequentes as 
situações em que o TOC entrega documentos ou presta 
declarações sem estar para tal expressamente autorizado 
pelo seu cliente33.

No caso dos TOC, o dever de sigilo profissional consta, 
desde logo, do art.º 54.º do EOTOC:
Artigo 54.º EOTOC- Deveres para com as entidades a que 
prestem serviços

1 — Nas suas relações com as entidades a que prestem 
serviços, constituem deveres dos TOC: 
c) Guardar segredo profissional sobre os factos e docu-

mentos de que tomem conhecimento no exercício das 
suas funções, dele só podendo ser dispensados por 
tais entidades ou por decisão judicial, sem prejuízo dos 
deveres legais de informação perante a Direcção-Geral 
dos Impostos, a Inspeção-Geral de Finanças e outros 
organismos legalmente competentes na matéria;

d) Não se servir, em proveito próprio ou de terceiros, de 
factos de que tomem conhecimento enquanto pres-
tem serviços a uma entidade;

Por sua vez, no artigo 10º do Código Deontológico dos 
Técnicos Oficiais de Contas, pode ler-se que:
“os técnicos oficiais de contas e seus colaboradores es-
tão obrigados ao sigilo profissional sobre os factos e do-
cumentos de que tomem conhecimento no exercício das 
suas funções, devendo adotar as medidas adequadas para 
a sua salvaguarda”.

O direito a invocar o sigilo profissional pode ser exercido 
não só perante a Inspeção Tributária mas também perante 
um tribunal34. Segundo o art.º 63.º, 2 LGT — O acesso à in-
formação protegida pelo sigilo profissional (…) depende de 
autorização judicial, nos termos da legislação aplicável (…).

A violação do dever de sigilo profissional acarreta para o 
profissional consequências terríveis desde logo:
•	 A condenação pela prática de um crime – art.º 195.º do 

Código Penal35.
•	 A aplicação de uma sanção disciplinar pela OTOC pela 

prática de uma infração disciplinar, por violação de 
uma regra deontológica36.

•	 O despedimento com justa causa, ou a aplicação de 
uma sanção disciplinar laboral, pela prática de uma in-

fração disciplinar, quando praticada por trabalhador37.
•	 A condenação ao pagamento de uma indemnização à 

entidade lesada - responsabilidade civil contratual ou 
extracontratual38.

Este conjunto de consequências faz com que seja natu-
ral e esperável que os profissionais abrangidos pelo sigilo 
profissional o invoquem perante a Inspeção Tributária ou 
perante qualquer entidade que lhes solicite informações 
ou documentos abrangidos por esse sigilo. 

Procedimento a utilizar pela Inspeção Tributária em caso 
de oposição 
O procedimento a utilizar pela AT em caso de oposição do 
sujeito passivo fundada nos dois casos supra descritos (e 
nas restante situações do art.º 63.º, n.º 5 LGT) encontra-se 
no n.º 6 do art.º 63.º da LGT:
“Em caso de oposição do contribuinte com fundamento 
nalgumas circunstâncias referidas no número anterior, a 
diligência só poderá ser realizada mediante autorização 
concedida pelo tribunal da comarca competente com base 
em pedido fundamentado da administração tributária.”

Segundo o art.º 59.º do RCPIT:
1 - Em caso de oposição à realização de qualquer ato de 
inspeção, com fundamento em qualquer das circunstân-
cias referidas no n.º 4 do artigo 63.º da lei geral tributá-
ria39, o funcionário comunicará o facto, no prazo de cinco 
dias, ao dirigente do serviço, se for caso disso, propondo 
fundamentadamente a solicitação ao tribunal de comarca 
competente de ordem para realização do ato.

Na maioria dos casos o tribunal competente será o tribu-
nal administrativo e fiscal territorialmente competente40.
A violação legítima do dever de colaboração pode permi-
tir à AT o uso de métodos indiretos para liquidação de im-
postos (art.º 87.º e 88.º LGT), mas não lhe permite aplicar 
sanções ao contribuinte. Já a violação ilegítima permite a 

aplicação dos arts.º 10.º e 32.º do RCPIT, e, em alguns ca-
sos, de normas contraordenacionais e criminais previstas 
no RGIT (art.º 59.º, 2 RCPIT.

Como afirma LEITE DE CAMPOS e outros41, o incumpri-
mento dos deveres de colaboração não dispensa a AT de 
“averiguar os factos que interessem à boa decisão do pro-
cedimento”, aplicando-se o princípio do inquisitório42. 

CONCLUSõES
1. 1. princípio da cooperação é um dos mais importantes 

do procedimento tributário, e vincula tanto a Adminis-
tração Tributária, como o contribuinte.

2. Os Técnicos Oficiais de Contas, dado o seu papel de in-
teresse público, têm especiais deveres de colaboração 
com a inspeção tributária.

3. O dever de colaboração sofre as limitações que decor-
rem da CRP, do direito europeu e da LGT.

4. O princípio da não autoinculpação tem vindo a ser de-
senvolvido pela jurisprudência do Tribunal Europeu dos 
Direitos do Homem, e pode ser invocado pelos contri-
buintes como causa legítima de não colaboração.

5. Os TOC podem invocar sigilo profissional como causa 
legítima de não colaboração.

6. Sempre que o contribuinte ou o TOC invoquem motivo 
legítimo de não colaboração cabe ao tribunal dirimir o 
conflito entre o dever de colaboração e os direitos pre-
vistos na CRP, no direito europeu e na LGT.

OS LIMITES AO DEVER DE COLABORAÇÃO COM A INSPEÇÃO TRIBUTÁRIA

33. A situação será particularmente melindrosa naqueles casos em que 
a entidade inspecionada está encerrada de facto e os seus adminis-
tradores estão ausentes; ou naqueles casos em que há conflitos en-
tre sócios ou entre gerentes que poderão criar dúvidas sobre quem 
tem poderes para legitimamente vincular uma sociedade e levantar 
o sigilo ao TOC. Em caso de dúvida, entendemos que o TOC deve 
invocar o sigilo e esperar que o Tribunal o autorize a colaborar ou 
a prestar informações à AT. Se o fizer sem autorização formal do 
cliente está a violar o dever de sigilo.

34. Como se lê no acórdão do Tribunal da Relação do Porto, processo 
1/09.3AABRG-A.P1, de 02-05-2012. a propósito de um processo 
crime, “os técnicos oficiais de contas podem escusar-se a depor 
sobre factos objeto de segredo profissional, impondo-se ao tribunal 
de primeira instância que afira da legitimidade ou ilegitimidade de 
tal escusa. Contudo, se esse tribunal concluir no sentido da legit-
imidade da escusa, é solicitada ao tribunal da Relação competente 
a prestação de depoimento, devendo o tribunal ordená-la, com 
quebra do segredo profissional, sempre que entender que esta se 
mostra justificada, segundo o princípio da prevalência do interesse 
preponderante, nomeadamente, tendo em conta a imprescindibili-
dade do depoimento para a descoberta da verdade, a gravidade do 

crime e a necessidade de proteção de bens jurídicos (cfr. art. 135º, 
nºs 1 a 3, do Código de Processo Penal)”.

35. O artigo 195.º Código Penal prevê o crime de violação de segredo e 
pune “quem, sem consentimento, revelar segredo alheio de que ten-
ha tomado conhecimento em razão do seu estado, ofício, emprego, 
profissão ou arte”. A pena aplicável é de prisão até um ano ou pena 
de multa até 240 dias. Outro crime relativo ao segredo é o previsto 
no art.º 196.º do CP - Aproveitamento indevido de segredo. Segundo 
este artigo “Quem, sem consentimento, se aproveitar de segredo 
relativo à atividade comercial, industrial, profissional ou artística al-
heia, de que tenha tomado conhecimento em razão do seu estado, 
ofício, emprego, profissão ou arte, e provocar deste modo prejuízo 
a outra pessoa ou ao Estado, é punido com pena de prisão até um 
ano ou com pena de multa até 240 dias”.

36. Prevista nos artigos 59.º ss do EOTOC.
37. Art.º 323.º ss do Código do Trabalho. Aplica-se quando o TOC exer-

ça atividade à luz de um contrato individual de trabalho e a entidade 
empregadora entenda que houve violação dos deveres contratuais, 
nomeadamente do dever de sigilo ou do dever de lealdade.

38. Arts 798.º e 483.º do Código Civil.
39. Hoje n.º 5, mas texto do RCPIT não foi ainda formalmente alterado.

40. Defendendo a não exclusividade dos tribunais administrativos e 
fiscais, LOURO MARTINS, E.: O ónus da prova…, op. cit, pág. 57, 
nomeadamente no caso em que o incumprimento dos deveres de 
cooperação possa acarretar sanções penais.

41. LEITE DE CAMPOS, D, SILVA RODRIGUES, B. e LOPES DE SOUSA, 
J.: Lei Geral…, op. cit.,  pág. 499.

42. LOURO MARTINS, E.: O ónus da prova…, op. cit, pág. 96-107.
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Em ambientes de crise a tendência que muitas vezes ve-
mos de forma crescente é ouvir falar em tudo o que está 
mal, no que falta, no que corre menos bem.

Acontece que o que temos hoje é fruto de decisões passa-
das e é pouco eficaz estar sempre a olhar para o presente.
Se queremos aumentar a eficácia devemos olhar para o 
passado, para aprender, para o presente, para avaliar, e 
para o futuro, para tomar novas decisões.

Será que é isto que vemos à nossa volta?
Acho que não. Vejo muitas pessoas que vivem apenas no 
passado e no presente, sem imaginarem um novo futuro.

De que precisam as pessoas?
De ter um novo futuro, e isso só se consegue, sonhando e 
imaginando que se pode ir além do que se tem hoje.

A humanidade, para expandir os seus limites, vai encon-
trando periodicamente pessoas que sonham, além do 
seu presente, muitas vezes com poucas probabilidades 
de êxito. Parece que conseguem ver o que muito poucos 
vêm, ou como diz um conhecido meu, têm dificuldade 
em reconhecer tesouros.
Encontramos casais sem futuro, jovens sem projetos, pro-
fissionais de cabeça baixa já derrotados, empresários a 
desistir, e temos de estancar essas situações. Precisamos 
de mais alegria, mais inovação, mais empreendedorismo, 
mais capacidade de ir além dos limites, mais irreverência.
Acontece que tudo isto só acontece vindo de uma men-
te treinada para imaginar, para sonhar, para ser até um 
pouco inconsciente, saindo do presente e projetando um 
mundo melhor.

Que tipo de pessoa és?
Que pessoa gostarias de ser?
Como vives?
Como gostarias de viver?
Que resultados já conseguiste?
Que gostarias de conseguir?

Responde a estas perguntas, com sinceridade, e depois 
descreve detalhadamente o que vais fazer para consegui-
res ser, fazer e ter os resultados que ambicionas.
Se no início ficares com uma folha com poucas linhas es-
critas não há problema pois é apenas falta de treino.

Volta a tentar e terás no mínimo um dia fenomenal.
Sonha, aumenta a tua esperança e diverte-te.

Conheça as condições e descontos para associados em:

www.apit.pt > protocolos > formação
ou consulte: www.rumoaotopo.com

ESPERANÇA

ADELINO CUNHA
cEo - SoLFUT
I HAVE THE PowER

Novo Livro à venda em: www.rumoaotopo.com

PLANO DE ESTUDOS

1º SEMESTRE
Unidades curriculares obrigatórias:

Contabilidade Pública Avançada
Direito Administrativo e Comunitário
Estatística Aplicada
Gestão Estratégica e Programas Públicos
Metodologia de Trabalho Científico
  
2º SEMESTRE
Unidades curriculares obrigatórias:

Ética, Deontologia e Gestão de Recursos Humanos na GP
Políticas Europeias e Economia Nacional
Sistemas de Administração Pública Comparada  
Opção A
Opção A

Unidades curriculares optativas (Opção A)
Contabilidade Nacional e Contas Europeias
Contratação Pública  Gestão da Inovação
Regulação e Políticas de Gestão Pública
Sustentabilidade e Contabilidade Geracional

3º SEMESTRE
Unidades curriculares obrigatórias:
Avaliação de Políticas Públicas e Controlo de Gestão
Governação electrónica e Internet marketing
Instrumentos de Apoio à Decisão em Gestão Pública
Opção B
Opção B

Unidades curriculares optativas (Opção B)
Gestão Ambiental
Gestão Autárquica
Gestão do Sistema de Segurança Social
Gestão do Sistema Nacional de Saúde
Sistemas de informação, E-Commerce e CRM na AP

4º SEMESTRE
Elaboração da Dissertação de Mestrado, 
Trabalho de projecto ou Relatório de Estágio

CURSO DE 
MESTRADO 
em Administração Pública

DIRECTORES DO CURSO DE MESTRADO:

Prof. Doutor António Alfredo Mendes
Prof. Doutor Vasco António Branco Guimarães 

OBJECTIVOS:

•  Formar  recursos  humanos  qualificados  e  
especializados  em  inovadoras  formas, modelos  
e metodologias  de  gestão  da  administração  
pública,  focando-se  em  soluções  baseadas  na 
sociedade da informação e do conhecimento;
   
• Estimular o desenvolvimento de atitudes de 
gestão na administração pública que considerem 
a  integração  do  País  na  Comunidade  Europeia  e  
no  mundo  globalizado,  dotando  os mestrandos  
de  visão  e  capacidade  crítica  independente  so-
bre  o  funcionamento  das organizações nacionais 
e internacionais. 

•    Contribuir  para  a  formação  avançada  quer  
de  docentes  do  ensino  superior  nas  áreas  da 
administração pública quer de especialistas em 
gestão pública.

Para mais informações consultar:
www.iscal.ipl.pt ou junto da secretaria do ISCAL.

Este mestrado, desde que cumpridos 
os necessários requisitos, possibilita o 

acesso ao doutoramento em Administração 
Pública na Universidade de Lisboa.
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Algumas Considerações

CARLOS NUNES
DocENTE Do INSTITUTo 
SUPERIoR DE coNTABILIDADE 
E ADMINISTRAção DE LISBoA 
(IScAL)

PONTO DE PARTIDA
O artigo que agora se coloca à consideração correspon-
de à apresentação realizada no ISCAL, numa organização 
conjunta com a APIT, cujo convite para participar muito 
se agradece e estima.

A conferência em questão, repartida entre Profissionais, 
Técnicos e a Academia, representada pelo ISCAL e pelo 
CISCAL (Centro de Investigação Aplicada do ISCAL), ti-
nha como objecto reflectir sobre a Arbitragem Tributária, 
nos seus diversos aspectos. Como refere um excelente 
jurista, o papel da Academia não é aceitar nem o pre-
sente nem o passado, mas sim reflectir podendo, como 
é seu dever, criticar, desconstruir e melhorar com vista a 
um melhor futuro.

Neste sentido, e procurando representar esse espírito, 
com todas as deficiências que se assumem, desde já, sus-
citou atenção a expressa proibição de recurso à equidade 
num contexto de arbitragem. Por que razão o Legislador 
impôs essa restrição? Que interesses pretende salvaguar-
dar? Faz sentido, do ponto de vista dos conceitos e da 
operacionalidade da arbitragem, essa proibição?

1. A PERPLEXIDADE
Dizia o Filósofo que a “fonte de toda a procura da verdade 
era a perplexidade, o espanto.”

A perplexidade neste caso é, relativamente, evidente, 
quando se tomam em consideração os quadros típicos 
do Direito. Como é sabido, o sistema jurídico continental 
assenta na dicotomia Legislador-Juiz, sendo aquele o cria-

dor, a origem do sistema, e este último o seu aplicador.
O instrumento de mediação entre estes dois poderes so-
beranos é a Lei. Assim se compreende o disposto no art. 
112.º da Constituição da República Portuguesa, bem como 
as meta-normas contidas no Código Civil, nos artigos 6.º, 
8.º a 13.º, por exemplo.

O Legislador, contudo, não desconhece o valor da Equi-
dade e, pelo menos, no Código Civil, refere a mesma de 
forma expressa, no seu art. 4.º1.
Não obstante tal referência, é importante fazer constar 
que o Legislador subordina o recurso à equidade à verifi-
cação de três condições cumulativas, a saber:

a) Existência de disposição legal que o permita;
b) De igual modo, existência de acordos das partes nesse 

recurso, à equidade, e que a relação jurídica não seja 
indisponível; e

c) Que o recurso à equidade tenha sido previamen-
te convencionado, nos termos aplicáveis à cláusula 
compromissória.

Para dar satisfação a esta faculdade, e só nestas condi-
ções podia o Tribunal decidir de acordo com a equidade, 
o anterior Código do Processo Civil, nos artigos 1410.º e 
seguintes, bem como 1513.º, do mesmo código, dispunham 
sobre o processo a seguir, que tinha a natureza de Juris-
dição Voluntária, conjunto normativo este que veio a ser 
retirado do CPC em data relativamente recente.

Feito este enquadramento, e sendo claro o ditame legal 
segundo o qual o recurso à equidade apenas pode ser re-
alizado nos termos supra indicados, porque razão o Legis-
lador se sentiu compelido a proibir o recurso à equidade, 
no n.º 2., do art. 2.º do Dec.-Lei n.º 10/2011, de 20 de Janei-
ro? Na verdade, bastaria não existir norma a autorizar para 
que a equidade ficasse arredada…
A pergunta é diversa: pode existir arbitragem sem equida-
de? E é desta questão que nasce a perplexidade.

2. UMA INTRODUÇÃO CONCEPTUAL E HISTÓRICA
Uma das condições básicas para o desenvolvimento de 
um diálogo de natureza científica ou técnica corresponde 
à identificação do conceito, ou dos conceitos, que esta-
mos a utilizar.

A EQUIDADE EM CONTEXTO DE 
ARBITRAGEM DE LEGALIDADE

O que é, então, a Equidade? 
A origem do conceito é Grega e consiste na expressão/
conceito de “epieikeia”.

Os filósofos Platão e Aristóteles consideram que a Equi-
dade é superior à Lei e mesmo à Justiça, porquanto per-
mitia uma aplicação caso a caso, neste sentido mais justa, 
porque reconheceram desde logo a falta de isonomia ou 
igualdade entre as pessoas e as situações.

Aristóteles, reconhecendo o seu valor, veio a levantar 
dúvidas sobra a utilidade prática, na medida em que os 
Tribunais poderiam ser alvo de “corrupção”, neste caso 
entendida como “arbitrariedade”.

Não obstante, os Romanos, aquando da recepção cultural 
da Grécia, aceitaram a ideia da “equidade” e alguns auto-
res defendem que a mudança do Direito Romano Antigo 
ou Arcaico, caracterizado pela expressão “Dura Lex, Sed 
Lex”, para o Direito Romano como o conhecemos, o Di-
reito dos Pretores, advém dessa mesma recepção deste 

conceito. Na verdade, e na fase da República, o Direito 
Romano oscila entre a necessidade de critérios mais ou 
menos rígidos, e a aequĭtas, que vem a ser o termo a ser 
seguido nos ordenamentos jurídicos modernos.

O termo traduz-se, então, pela adaptação dos critérios 
normativos ao caso concreto, no sentido de obter uma 
maior adequação do resultado e, por essa via, maior justi-
ça. No Direito Romano, inclusive, não pressuponha a ideia 
de norma prévia, mas sim a norma do caso, que o Pretor 
criaria para o caso concreto. O conceito subjacente veio, 
como é natural, a ser enformado pela religião, neste caso, 
pelo Cristianismo.

Na Idade Média, o conceito de Equidade foi aproximando-
-se dos conceitos cristãos de Caridade e de Misericórdia, 
nomeadamente, por São Tomás de Aquino, aequitas ca-
nonica, razão pela qual, em fase posterior, veio a perder 
o seu papel jurídico. Nas nossas Ordenações, perde-se o 
seu uso e mesmo o Marquês de Pombal, na sua Lei da Boa 
Razão, pretende reintroduzir, mas por todas as razões tem 
de afastar qualquer ideia de religiosidade subjacente.

Mais tarde, com as Revoluções Liberais, a predominância 
do Direito Positivo/Objectivo e o Ditado da Lei (“O Juiz 
é a voz do Legislador”, “O Juiz aplica a Lei”), relegou a 
Equidade para um papel inexistente ou, quanto muito, 
marginal. É do confronto entre a Escola Francesa do Pen-
samento Livre e a Pandectística Alemã, na medida em que 
recebe o conceito, que surge no nosso actual Código Civil, 
o modelo de Equidade.

A Equidade como Recurso
Para além do enquadramento exposto, a Equidade pode ter 
lugar em contexto de aplicação das normas em concreto:

a) Na interpretação da norma, para evitar prejuízos, solu-
ções iníquas – não como critério de interpretação em si;

b) Na integração da norma – em face de lacunas jurídi-
cas, por vezes, não é possível uma solução de sistema, 
mas apenas do caso concreto;

c) Na correcção da norma – por vezes, o critério jurídico é 
inaplicável e a equidade é a forma de suprir o conflito.

A equidade não deve ser encarada apenas como um pro-
cesso, legalmente definido, mas sim e também como um 
instrumento do jurista para realizar a Justiça corrigindo as 
deficiências da Lei.

Cont.: A Vinculação ao “Direito Constituído”
Tanto na lei de autorização legislativa, como na lei que 
a desenvolve, existe a proibição expressa do recurso à 
Equidade, impondo que a decisão será sempre com fun-
damento no “direito constituído”.

Para além da eventual inconstitucionalidade da norma, em 
si, na justa medida em que pode estar a afastar o Direi-
to Constituinte, em moldes que mereceriam um estudo 
autónomo2, bem como pode colocar em causa princípios 
gerais do Direito, de natureza constitucional, na verdade 
apenas traduz a desconfiança do Legislador face aqueles 
que irão produzir a decisão, uma vez que não transporta, 
em si, a defesa de qualquer interesse.

Na verdade, o recurso à equidade como critério de deci-
são, e não à norma jurídica, é característica inerente do 
processo de arbitragem e, com toda a razão, uma for-
ma de “des-jurisdicionalização” do conflito. O Legislador 
criou, por assim dizer, “uma coisa e o seu contrário”.

A Arbitragem
A Arbitragem, em si, como conceito e modelo, é uma for-
ma de retirar os casos dos Tribunais que aplicam o Direito 
de acordo com as normas em vigor. É justificada a ques-
tão que procura indagar da razão pela razão de as partes 
recorrerem à arbitragem, saindo da tutela de um Tribunal, 
bastando para tal compulsar a Lei n.º 63/2011, de 14 de 
Dezembro que aprova a Arbitragem Voluntária.

A resposta mais directa diz respeito ao facto de ambas 
as partes não encontrarem reflectida, de forma clara, ex-
pressa e precisa, a sua pretensão numa norma jurídica 
aplicável ao caso concreto, mas onde juízos pertencentes 
a outra ordem normativa, como a moral ou até o bom sen-
so, permitem soluções aceitáveis pelas partes.

1. Sendo este o artigo talvez mais relevante, ao longo do CCiv. ocorrem outras referências expressas à 
equidade ou a juízos de equidade – v.g.: arts. 437.º, n.1., 489.º, n.º 1., 496.º, n.º 3., a propósito dos danos não 
patrimoniais, 566.º, n.º 3., na fixação da obrigação pecuniária, entre outras, em número superior a dez.

2. Esta questão foi suscitada pelo Prof. Doutor Jorge Bacelar 
Gouveia durante o debate e não pelo ora subscritor.

A equidade não deve ser 
encarada apenas como um 
processo...

No dia 18 de Dezembro de 2012, numa parceria entre a APIT, o CAAD e o ISCAL, decorreu em Lisboa (Auditório do 
ISCAL) uma conferência dedicada ao tema “Arbitragem Tributária”.

Tendo em conta uma realidade tão recente mas que rapidamente se impõe como uma solução preferencial, foi-
nos possível reunir um painel de excelentes oradores, como sejam, o Dr. Nuno Villa-Lobos (CAAD) – A Arbitragem 
Tributária: balanço e desafios, o Prof. Dr. Jorge Bacelar Gouveia (Univ. Autónoma de Lisboa) – A Arbitragem e o 
Estado de Direito, o Prof. Dr. António Carlos dos Santos (Univ. Autónoma de Lisboa) – Arbitragem Tributária: um 
balanço inicial, o Dr. Rogério Fernandes Ferreira (AFP/ISEG) – Arbitragem Tributária: uma perspectiva, a Dra. Tânia 
Carvalhais Pereira (CAAD) – O Âmbito da Arbitragem Tributária, e o Dr. Carlos Nunes (ISCAL) – A Equidade numa 
Arbitragem de Legalidade. 
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Outra resposta parece poder assentar no facto de ambas 
as partes terem responsabilidade nos prejuízos causados, 
isto é, está em causa um juízo sobre a compensação, reco-
nhecendo ambas que terão contribuído para o resultado.
Uma terceira razão será o facto de se tratar de juízos imi-
nentemente técnicos, isto é, mesmo em Tribunal, o Juiz te-
ria de recorrer a peritos para poder decidir. Então, porque 
não recorrer directamente a estes?

Por último, mas não menos importante, pela convicção, 
bem fundada, segundo a qual uma arbitragem resolverá o 
mesmo problema que o Tribunal, isto na perspectiva das 
partes, em muito menos tempo, pelo que assumem o risco 
de uma lide menos favorável em prol da celeridade.

Historicamente, e face ao seu aliado tradicional, o Reino 
Unido, Portugal venceu vários casos em recorreu arbitra-
gem, sendo que o Ultimato ocorre, exactamente, porque o 
Rei da Bélgica tinha decidido a favor de Portugal na ques-
tão do “Mapa Cor-de-rosa”, na qualidade de árbitro (isto é, 
o Reino Unido não aceitou a decisão arbitral e recorreu à 
ultima ratio, a força dos que não têm razão, o poder militar).

Tributária apenas recolhe das vantagens deste processo 
(ou pretende fazê-lo), nomeadamente:

 
I.  A celeridade;
II. A criação de Tribunais ad hoc com aquele fim, me-

lhor, para aquele caso;
III. A criação de Jurisprudência Arbitral, com efeitos 

que se desconhecem, do ponto de vista jurídico;
IV. O desfrutar de um elevado, e competentíssimo, 

conjunto de profissionais, externos aos Tribunais 
que, na maioria das vezes, são os defensores dos 
Contribuintes nos Tribunais Tributários (não tendo 
contribuído, muitas vezes, para a sua formação, 
como ocorre com o Juízes).

A questão III levantará problemas de vinculação dos ár-
bitros, mesmo os que não participaram nas decisões em 
termos que o futuro dirá. Podemos perguntar, por exem-
plo, se poderá ser vinculativa, em que moldes e se podem 
motivar sentenças, estas judiciais, ou, no limite, revogar 
as mesmas.

A última questão pode levantar dois tipos de problemas, 
que podem merecer reflexão:

- Questões conexas com a suspeição, pois muitos serão, 
ou podem ser, profissionais do foro, logo defensores de 
parte; e

- A própria situação de virem a ser solicitados como pe-
ritos, para processos em Tribunal, isto é, em que o litígio 
tenha seguido a via processual contenciosa.

Conclusões quanto à Equidade

A Equidade não pode, na Arbitragem Tributária, ser o 
fundamento da decisão/sentença, pois de uma verdadei-
ra sentença se trata, ao aplicar-se o artigo 123.º do CPPT. 
Esta assunção por parte do Legislador, ao impor o direito 
constituído como único fundamento, corresponde a um 
Juízo de desconfiança sobre os Árbitros, como já se refe-
riu, pois apenas têm esse nome.

A Equidade pode ter (e tem, assim se crê), ainda assim 
lugar, no momento da Interpretação, evitando prejuízos 
desproporcionais a qualquer das partes, por aplicação 

A Arbitragem e a Equidade
A equidade tem o seu campo de actuação, por excelência, 
na arbitragem pois:

- Afasta a rigidez da Lei;
- Permite adequar e, até, criar critérios normativos que 

apenas se aplicam naquele caso (a arbitragem não cria 
jurisprudência);

- Promove a celeridade; e
- A celeridade participada, na justa medida em que são 

as partes que a promovem e indicam os seus interve-
nientes; e, por último, mas não menos importante, o 
caso julgado, ou seja,

- A irrecorribilidade da decisão, salvo preterição de forma-
lidades essenciais, isto é, cessa o conflito com a decisão.

Portanto, e numa conclusão prévia, não é este o quadro 
pretendido pelo Legislador tributário.

A Arbitragem Tributária
O Legislador tributário tem uma ideia clara do que preten-
de e, como se refere, não pretende aplicar a arbitragem, 
no seu sentido conceptual. Aliás, para tal bastaria aderir, 
legalmente, aquela lei de arbitragem voluntária, nos ter-
mos do art. 1.º, n.º 5. O caminho foi diverso, criando uma 
legislação específica.

E com que objectivos?
O Decreto-Lei n.º 10/2011, de 20 de Janeiro, faz constar no 
seu Preâmbulo, que os objectivos do Legislador são:

I. A celeridade, que não se tem encontrado nos Tribunais;
II. Que a decisão seja conseguida por Árbitros;
III. A possibilidade de recurso, com fundamentos seme-

lhantes aos da sentença;
IV. Vantagens para quem retira processos do Tribunal.

Refere, em especial, que não se trata de uma “desjuridi-
ficação do processo tributário”, uma vez que se proíbe o 
recurso à equidade, tendo que julgar segundo o Direito 
Constituído, como se referiu supra. No contexto aponta-
do, no art. 2.º, n.º 2., da referido enquadramento legislati-
vo, é vedado o recurso à equidade, como se tem vindo a 
fazer menção.

Por outro lado, necessidade de fundamentação da deci-
são é perfeitamente compaginável com a de uma senten-
ça judicial, podendo ser alvo de recurso, para o Tribunal, 
com os fundamentos, também eles, em tudo semelhantes 
aos de uma sentença judicial.

Conclusões quanto à Estrutura
As questões colocadas no início apontam para dois níveis 
de resposta, ainda que no âmbito deste breve estudo, ou 
seja, quanto à estrutura conceptual, por um lado, e, por 
outro, quanto à relação com a Equidade.
Quanto à estrutura, elas são as seguintes:

- Ao invés do que ocorre com alguma legislação, como 
da Contratação Pública, que também é uma Arbitragem 
de Legalidade, como ponto de partida, a Arbitragem 

dos princípios constitucionais da igualdade, da justiça e 
da proporcionalidade, cuja conceptualização é árdua e 
apenas concretizável em face do caso concreto. A Equi-
dade pode, também, ter lugar quando ocorram lacunas, 
nomeadamente, em conceitos indeterminados ou mesmo 
quando se imponham juízos de discricionariedade técni-
ca, administrativa ou profissional.

APRECIAÇÃO FINAL
O afastamento da Equidade como critério acaba, assim, 
por colocar a Arbitragem Tributária como uma terceira 
via, entre a Arbitragem em sentido pleno, mesmo quando 
os seus pressupostos de partida sejam o cumprimento da 
Legalidade, e os Tribunais.

Os traços mais marcantes desta realidade traduzem-se no 
aproveitamento das vantagens, nomeadamente, a celeri-
dade e ausência de custos de formação dos intervenien-
tes, mas limitando o âmbito no qual se podem encontrar 
soluções para os conflitos entre a Administração Tribu-
tária e os Cidadãos, não sendo, por isso, uma verdadeira 
Arbitragem. Fica a questão de saber se é justificável esta 
posição do Legislador, justificação essa que não poderá 
ficar, apenas, pelos resultados quantitativos, isto é, o nú-
mero de processos no mais curto espaço de tempo.

Ps: No final do debate, foi colocada uma questão funda-
mental, em si, que questionava porque razão não se inves-
tia nos Tribunais, em si, e não em novas situações que, se 
eram céleres e eficientes, podiam ser realizadas nos Tribu-
nais, com as garantias inerentes. A questão terá resposta 
nas mais-valias que esta arbitragem venha a demonstrar, 
mas estas não podem ser, apenas, da celeridade, pois essa 
é uma profecia auto-realizável, pois todos sabemos que a 
arbitragem é mais rápida que qualquer Tribunal.

A Equidade não pode, na 
Arbitragem Tributária, ser 
o fundamento da decisão/
sentença...
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Economia não registada
Os Estados encaram com preocupação a produção não 
declarada em termos aduaneiros, fiscais e parafiscais. A 
economia não registada (paralela) é um conjunto de ati-
vidades furtivas que ao retirarem benefícios de âmbito 
económico e financeiro, alteram significativamente o Pro-
duto Interno Bruto e todo o sistema económico, nacional 
e internacional, com reflexos preocupantes na qualidade 
de vida e na segurança dos cidadãos.

Alfândegas
Para os Estados existem dois tipos de espaços, o político 
e o económico, com respetivas lógicas, o espaço político é 
completamente diferente do espaço económico isto por-

que o primeiro não sobrevive sem estar confinado e veda-
do, enquanto o segundo tem uma característica amovível 
em função da oferta e da procura de bens e serviços, o 
político estabelece-se no controlo, na vigia e imposições 
de regras, enquanto que o domínio do económico são os 
fluxos e as trocas comerciais. As Alfândegas desenvolvem 
a sua atividade tanto no espaço político, como no econó-
mico, característica partilhada por poucos organismos do 
Estado, acresce ainda, que as Alfândegas estão na primei-
ra linha de defesa dos Estados, no que concerne à segu-
rança e bem-estar da sociedade.

Organização Mundial das Alfândegas (OMA)
A história dos OMA começou em 1947, quando treze go-
vernos europeus representados no Comité para a Coope-
ração Económica Europeia, decidiram criar um grupo de 
trabalho para estudar a possibilidade de estabelecer uma 
ou mais uniões aduaneiras, entre os países europeus com 
base nos princípios estabelecidos no Acordo Geral sobre 
Tarifas e Comércio.
 
Em 1948, o grupo de trabalho foi dividido em dois co-
mités, um económico e outro aduaneiro. O comité eco-
nómico deu origem à Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Económico (OCDE). O comité aduanei-
ro tornou-se o Conselho de Cooperação Aduaneira (CCA).
Em 1952, entra oficialmente em vigor a Convenção sobre 

a criação do CCA. A sessão inaugural do Conselho foi rea-
lizada em Bruxelas, em 26 de janeiro de 1953.

O Conselho de Cooperação Aduaneira adotou, em 1994, o 
nome de Organização Mundial das Alfândegas, no sentido 
de refletir a sua transição para uma instituição intergo-
vernamental independente, a nível global. A OMA é coor-
denada atualmente pelo Secretário-geral Kunio Mikuriya, 
porta-voz de 179 administrações aduaneiras, estabeleci-

das em todos os continentes, e responsáveis   pela gestão 
de mais de 98% de todo o comércio mundial. A OMA de-
senvolve a sua atividade através de cinco vetores: estabe-
lecimento de padrões para uma série de procedimentos 
aduaneiros; promoção da cooperação internacional, in-
cluindo a troca de informações; gestão do risco; capa-
citação sustentável, incluindo a prestação de assistência 
técnica de qualidade; melhorar a imagem das Alfândegas.

O dia 26 de Janeiro (dia da sessão inaugural do Conse-
lho como órgão de direção do CCA), foi considerado pela 
OMA como dia Mundial das Alfândegas. O Secretariado 
da OMA estabelece anualmente um tema sobre o qual in-
cidirão as comemorações:

2006 “Um comércio mundial mais seguro graças à 
facilitação e segurança”

2007 “O combate à contrafação e pirataria” 

2008 “A luta contra a droga”

2009 “A Alfândega e o ambiente: protegemos o 
nosso património natural”

2010 “Alfândegas e Empresas: melhorando o 
desempenho através de parcerias”

2011 “Conhecimento, um catalisador para a 
Excelência Aduaneira”

2012 “As fronteiras separam, as alfândegas unem”

2013 “Inovação para o Progresso Aduaneiro”

Os temas anuais demonstram com clareza a importância 
da missão aduaneira e o seu compromisso com a segu-
rança das pessoas e dos fluxos comerciais e de viajantes.
Modernização das Alfândegas - No mundo contemporâ-
neo a segurança económica, a segurança ambiental e a 
segurança interna, têm influenciado algumas alterações 
políticas e administrativas, no sentido de se aperfeiçoar o 
controlo e a fiscalização dos fluxos de pessoas e merca-
dorias, que atravessam as fronteiras.

A nova realidade aduaneira no combate aos tráficos ilí-
citos, resulta de um trabalho desenvolvido a nível global. 
As alfândegas nos dias de hoje desenvolvem a sua mis-
são em rede, partilham-se informações, procedimentos e 
meios. A luta contra o crime transnacional organizado é 
uma responsabilidade comum, como num sistema vivo, a 
fragilidade de um só elemento pode resultar em danos 
irreparáveis para todos.

Michael Lane, antigo diretor das Alfândegas dos Estados 
Unidos, desenvolveu um programa para a modernização 
das alfândegas, a nível mundial. O processo internacional 
de modernização das alfândegas compreende seis gran-
des objetivos:

1. Recolher os direitos aduaneiros e impostos;
2. Proteger os países dos tráficos ilícitos;
3. Contribuir para a luta contra o crime transnacional 

organizado;
4. Proibir a entrada de mercadorias que possam por em 

risco a saúde, a segurança e o ambiente;
5. Facilitar o comércio legítimo, as viagens e o turismo 

para estimular o desenvolvimento económico;
6. Promover um sistema aduaneiro uniforme e 

transparente a nível internacional.

O processo de modernização está dividido em quatro partes:

•	 A primeira parte, estabelece as bases essenciais para 
uma futura implementação, é composta por três ele-
mentos: avaliação ambiental; perícia aduaneira; garan-
tir integridade.

•	 A segunda parte, identifica três fatores facilitadores da 
reforma: gestão de processos de negócio e gestão pela 
qualidade total; informatização de todos os processos 
aduaneiros; análise de dados.

•	 A terceira parte, introduz processos de especialização, 
que derivam dos facilitadores identificados na segun-
da parte: autoridade do Estado; acatamento das leis; 
investigação e parcerias com operadores; gestão do 
risco.

•	 A quarta parte, aborda a implementação do processo 
e a integração de todos os onze elementos de uma for-
ma interligada e dependente.

A implementação de um processo de modernização adu-
aneira é só por si um processo complexo, a tentação de 
o executar só focado nos objetivos futuros, pode resultar 

A nova realidade aduaneira 
no combate aos tráficos 
ilícitos, resulta de um trabalho 
desenvolvido a nível global.

No dia 4 de Março de 2013, numa parceria entre a APIT, a CNT e o ISCAL, decorreu em Lisboa (Auditório 
do ISCAL) uma conferência dedicada ao tema “Economia Paralela”. 

Tivemos a felicidade e honra de contar com a participação do Prof. João Carlos Graça (ISEG/UTL) – Evasão 
Fiscal, Evitamento Fiscal e Cumprimento Fiscal em Portugal , do Prof. Óscar Afonso (FEP/OBEGEF) – 
A Economia Não Registada em Portugal, do Prof. Nuno Gonçalves (FEP/OBEGEF) – Economia Não 
Registada: Contextualização e Formas de Combate, do Prof. Paulo Morais (Univ. Lusófona/TIAC) – Da 
Corrupção à Crise, do Mestre Amândio Silva (ISCAL/OTOC) – O Papel dos TOC’s no Cumprimento das 
Obrigações Fiscais, do Dr. Fernando Parsotam (ISCAL/APIT) – Uma Visão da Fraude Fiscal em Portugal, 
e do Dr. Fernando Ramos (CNT) – O Processo Internacional de Modernização das Alfândegas. 

FERNANDO RAMOS
MESTRANDo EM 
ADMINISTRAção PúBLIcA 
E MEMBRo DA cNT

ECONOMIA PARALELA: 
MODERNIZAÇÃO DAS 
ALFÂNDEGAS - UM PROCESSO 
INTERNACIONAL  
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num caos. É fundamental efetuar vários testes de consis-
tência aduaneira e organizacional.

A avaliação ambiental estuda o contexto inicial em que a 
alfândega se encontra e.g.:

•	 Existe formação em matérias aduaneiras fundamen-
tais? Classificação; Valor; Origem; Inspeção; Auditoria; 
Investigação criminal; Novas tecnologias. 

•	 A alfândega possui uma academia para formar e ca-
pacitar as pessoas, e desenvolver a perícia aduaneira? 

•	 A alfândega tem poder para fazer cumprir a lei? e.g. 
Inspecionar, Deter, Apreender.

Perícia aduaneira, a formação é um investimento para a 
organização. Dotar os trabalhadores de competências 
necessárias à sua função é uma obrigação dos líderes. 
A formação nas alfândegas é um processo sem fim. Uma 
estrutura aduaneira bem treinada é fundamental para 
alcançar as metas definidas. Garantir a integridade dos 
funcionários aduaneiros, passa por salários adaptados à 
responsabilidade e complexidade da função aduaneira. 
Na administração fiscal e aduaneira a integridade é o fa-
tor com maior relevo. O profissionalismo dos funcioná-
rios aduaneiros é uma imagem do país.

A congregação de novas técnicas gestionárias (reenge-
nharia, benchmarking, criação de conhecimento, intraem-
preendedorismo, gestão ao minuto, cultura organizacional, 
etc.) com os avanços das tecnologias da informação, a 

estatística e competências analíticas, pode elevar a pres-
tação de uma administração aduaneira ao mais alto nível.
Gerir os processos passa por: aplicar técnicas de gestão 
pela qualidade total; processos continuamente avaliados e 
melhorados; eliminar processos inúteis; racionalizar e sim-
plificar os processos; segregação de funções.

Automatizar, as tecnologias de informação são vitais, é 
fundamental informatizar todos os processos aduaneiros 
e proceder a uma revisão periódica da automatização, 
envolvendo a direção de topo. O investimento nas tec-
nologias de informação é essencial a todas as fases do 
programa de modernização.

As alfândegas não podem escolher entre facilitação e 
controlo, têm a obrigação de melhorar ambas as verten-
tes. Com o aumento do gap resultante do crescimento do 
comércio mundial e dos fluxos de viajantes e da diminui-
ção das estruturas aduaneiras, a análise de dados permite 
equilibrar as forças em confronto. A utilização maciça das 
TI conjugadas com novos processos gestionários, permite 
identificar tendências, definir indicadores e trocar infor-
mação em tempo real.

O aumento exponencial dos tráficos ilícitos acrescentou 
pressão ao trabalho aduaneiro. Internacionalmente, a com-
ponente policial das alfândegas tem vindo a ser reforçada 
em consequência do aumento do crime transnacional.
Uma boa aceitação das regras aduaneiras, bem como, 
o cumprimento da lei depende, de uma boa política de 

comunicação e.g.: difusão das leis de âmbito aduaneiro; 
promoção de seminários, reuniões e conferências, para 
debater e produzir melhorias; reduzir inspeções aos agen-
tes cumpridores; sanções progressivas, tendo em conta, 
os atos deliberados.

A investigação e análise do meio ambiente aduanei-
ro, permite conhecer os agentes e estabelecer rácios de 
confiança. Primordialmente, devem ser selecionados para 
auditorias os agentes ligados a transações comerciais de 
grande volume e de mercadorias de risco. 

A gestão do risco é essencial num contexto de qualidade 
total, importa pois: promover planos de ação que minimi-
zem o risco em áreas vulneráveis; categorizar e priorizar 
o risco; desenvolver perfis de risco. A aquisição de meios 
e competências de inspeção não intrusiva, conjuntamente 
com o desenvolvimento da Intelligence são fundamentais 
em qualquer processo de modernização aduaneira.

A implementação do processo de modernização é len-
ta e deve ser desenvolvida de uma forma progressiva. O 
envolvimento dos trabalhadores pode fazer a diferença, 
entre sucesso e insucesso. A função aduaneira implica or-
çamentos, recursos, tecnologias e políticas coerentes com 
a missão e as metas da organização.

Portugal e a modernização das Alfândegas
Num contexto de consolidação orçamental e defesa de 

uma sociedade justa, solidária e democrática, a luta con-
tra o crime económico e financeiro e contra os tráficos 
ilícitos, deve ser encarada pelos Estados como estratégi-
ca. Nos últimos trinta anos, o Estado investiu significati-
vamente na modernização das alfândegas portuguesas.

No entanto, a indefinição atual pode reverter todo um 
processo que regista ganhos de eficiência e eficácia as-
sinaláveis. Continuar o processo de modernização das al-
fândegas portuguesas implica:

•	 Cooperação aduaneira, com outras organizações 
•	 Vontade política
•	 Legislação geral determinada de carácter preventivo e 

repressivo
•	 Legislação específica (OPC; Vínculos de Nomeação; 

Carreiras de Especificidade reconhecida; Remunera-
ções consistentes com a incidência e especificidade das 
funções, Sistema de avaliação específico e coerente).

•	 Apurar sistema de informação e de conexão de 
informação.

•	 Redefinição dinâmica/dialética permanente dos perfis 
de risco.

•	 Recursos Humanos – Recrutamento e seleção, forma-
ção e qualificação permanente.

Não existe boa gestão sem controlo e avaliação perma-
nente dos desempenhos e das políticas.

MODERNIZAÇÃO DAS ALFÂNDEGAS UM PROCESSO INTERNACIONAL

O aumento exponencial dos tráficos ilícitos acrescentou pressão 
ao trabalho aduaneiro.

Nos últimos trinta anos, o Estado investiu significativamente na 
modernização das alfândegas portuguesas.
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O presente texto corresponde, no essencial, à nossa intervenção no âmbito da conferência “Os novos desafios da inspecção 
tributaria” realizada em 7 de Dezembro de 2012, numa organização conjunta do IPCA, Centro de Investigação em Contabilidade e 
Fiscalidade, Associação dos Profissionais da Inspecção Tributaria e OTOC para a qual tive a honra de integrar o painel de oradores.
O tema tratado abordou as manifestações de fortuna e dele resultou o artigo que agora publicamos.
De novo agradeço á APIT a gentileza do convite formulado.

UM OLHAR SOBRE AS 
MANIFESTAÇÕES DE FORTUNA

Num quadro de preocupante evasão fiscal o grande de-
safio que se coloca á inspecção tributaria é o da reinte-
gração na economia real dos movimentos financeiros que 
escapam a tributação.

Dados estatísticos relevam que 40 mil milhões de euros é 
o valor da economia paralela, cujo combate e reintegração 
no plano fiscal poderia render aos cofres do Estado cerca 
de 12 mil milhões em impostos, que assim, em cada ano, 
escapam das disponibilidades orçamentais.

Este elemento é especialmente preocupante se tivermos 
em conta que no momento em que produzimos este tra-
balho é do conhecimento geral que esta a ser preparado 
um programa especial de consolidação orçamental que 
prevê um corte na despesa pública de 4 mil milhões de eu-
ros, a par do quase inevitável aumento da carga fiscal. Por 
esta razão o trabalho de combate á evasão fiscal, confia-
do ao contingente da inspecção tributaria, é determinan-
te para que sendo realizado com êxito, cada contribuinte 
seja menos onerado com o peso da carga fiscal.

E parece paradoxal, mas é certo afirmar-se que a eficá-
cia da investigação e inspecção tributaria tem o mérito 
de diminuir, para cada cidadão, o sacrifício inerente ao 
“dever fundamental de pagar impostos”, como o apelida 
Casalta Nabais. Neste contexto a metodologia dos acrés-
cimos patrimoniais injustificados desempenha um papel 
de relevo. Na verdade, a pratica revela que na economia 
paralela existe uma dimensão significativa de movimen-
tos realizados em numerário ou concretizado através de 
sofisticados meios de ocultação, que pela sua opacidade 
impedem a inspecção tributaria – e mesmo a investigação 
criminal - de os detectar, dificultando ou mesmo obstacu-
lizando as autoridades fiscais de promover a reintegração 
de tais fluxos no plano tributário e exigir aos agentes eco-
nómicos o imposto respectivo.

Apesar das recentes operações de grande envergadura 

terem promovido a sinalização de rendimentos que [pre-
sumivelmente] escaparam á tributação, o certo é que o 
volume crescente da economia paralela determina a ne-
cessidade de serem desenvolvidas acções mais eficazes.

Pois bem, perante uma realidade de difícil identificação o 
regime das manifestações de fortuna permite o comba-
te á fraude e evasão fiscal não tanto centrado na origem 
do comportamento ilícito, mas mais na utilização de ren-
dimentos ou fluxos que passaram á margem do sistema 
oficial; dito de outro modo, este regime vem permitir acen-
tuar a tónica do combate á evasão no campo da utilização 
de rendimentos emergentes da economia paralela, exigin-
do-se o pagamento do imposto nos casos em que de for-
ma não justificada a capacidade aquisitiva do contribuinte 
é objectivamente assimétrica relativamente ao rendimento 
declarado para efeitos de tributação em IRS.

É justamente neste contexto que se enquadra o regime do 
artigo 89º-A e 87º nº1 alínea f) da LGT. A primeira norma 
foi introduzida no sistema fiscal Português com a reforma 
de 2001, que acompanhou a entrada em vigor do novo 
quadro das infracções tributárias e integra-se, como afir-
mamos, no propósito do combate à fraude fiscal. O regime 
em causa insere-se, assim, na preocupação normativa do 
combate à evasão fiscal e é acompanhado por medidas 
legislativas que o complementam, salientando-se as suces-
sivas alterações ao regime do sigilo bancário e o aperfei-
çoamento da cláusula geral anti-abuso, a par de medidas 
punitivas como sejam o alargamento do tipo legal de cri-
mes fiscais e o agravamento das respectivas molduras.

A tributação das manifestações de fortuna, de que o regime 
em causa é um instrumento eficaz, permite a recuperação 

fiscal de rendimentos que, face ao património ostentado 
pelo contribuinte, presumivelmente terão sido subtraídos à 
tributação em IRS. Com esta norma o legislador pretendeu 
combater comportamentos omissivos dos contribuintes 
que assumem especial gravidade dado que são susceptí-
veis de afrontar os níveis de confiança do sistema tributário 
e determinar, pela perda de receita, a erosão na estrutura 
da sociedade e a coesão da comunidade social.

É precisamente neste contexto que a Lei 30-G/2000 de 
29.12 aditou à Lei Geral Tributária o artigo 89º-A, ajustando 
o respectivo regime com a alteração simultânea dos arti-
gos 75º e 87º. A entrada em vigor deste preceito ampliou 
o elenco de hipóteses em que à Administração Tributária 
é legítimo o recurso à avaliação indirecta e determinou a 
inversão do ónus da prova, contrariando, assim, o princípio 
geral instituído no artigo 74º da LGT.

Posteriormente, a Lei 107-B/2003 de 31.12 aditou ao elen-
co das “manifestações de fortuna” a hipótese relativa aos 
“suprimentos e empréstimos” efectuados no ano em cau-
sa de valor igual ou superior a € 50.000,00, permitindo a 
tributação desta nova realidade que, assim, complemen-
tou o quadro previsto no artigo 89º-A n.º 4.

Mais recentemente, o espartilho do regime em causa foi 
ampliado através da alteração introduzida pela Lei 55-
A/2012 de 29.10 que acrescentou aos factos índice pre-
vistos no numero 4 do artigo 89º-A da LGT “os montantes 
transferidos de e para contas de deposito ou de títulos 
abertas pelo sujeito passivo em instituições financeiras re-
sidentes em país, território ou região sujeito a um regime 
fiscal claramente mais favorável (…)”, num manifesto esfor-
ço de, pela via da afectação de rendimentos, combater o 
branqueamento de capitais.

O artigo 89º-A tem uma tripla natureza: trata-se de uma 
norma anti-fraude, tem a natureza de norma de incidên-
cia e assume-se como uma regra de lançamento. Constitui 
uma norma anti-fraude posto que, como referenciamos, a 

razão de ser da sua instituição foi justamente a da chama-
da à colação fiscal de rendimentos que ilicitamente o con-
tribuinte subtraiu à tributação. Por outro lado, ao definir 
as “manifestações de fortuna” fiscalmente relevantes, esta 
norma tem a natureza de incidência real, dado que deter-
mina o que está sujeito a tributação, definindo, assim, o 
campo objectivo da aplicação da norma.

Finalmente, e por via da coluna que ostenta a epígrafe 
“rendimento padrão” constante do quadro do número 4 
do art. 89º-A, a regra em causa contém regras de fixa-
ção do rendimento a tributar. Daqui flui que o início do 
procedimento tributário a desenvolver pela Administração 
Tributária com vista à aplicação do regime das manifes-
tações de fortuna radica nos pressupostos estabelecidos 
na alínea d) do nº 1 do artigo 87º e nos números 1 e 4 do 
artigo 89º-A.

Assim, a alínea d) do número 1 do art. 89º-A determina a 
possibilidade da Administração Tributária eleger o regime 
da avaliação indirecta da matéria colectável “quando falte 
a declaração de rendimentos e o contribuinte evidencie as 
manifestações de fortuna constantes da tabela prevista no 
n.º 4 ou quando o rendimento líquido declarado mostre 
uma desproporção superior a 30%, para menos, em rela-
ção ao rendimento padrão” resultante da tabela do núme-
ro 4. São dois os pressupostos de cuja verificação a lei faz 
depender a aplicação do regime vertente:

a) Ausência do cumprimento do dever de declaração de 
rendimentos e verificação simultânea das manifesta-
ções de fortuna identificadas na tabela do número 4;

b) Declaração de um rendimento líquido do período incom-
patível com as manifestações de fortuna, considerando-
-se, neste caso, como desvio relevante, uma desproporção 
superior a 30% entre o    rendimento [líquido] declarado 
e o rendimento padrão determinado de harmonia com a 
tabela “B” do quadro do n.º 4 do art. 89º-A.

Verificando-se qualquer uma das circunstâncias eviden-
ciadas no número 1 [que têm natureza alternativa] ocorre-
rá a inversão do ónus da prova, excepcionando a regra do 
art. 74º n.º 1 da LGT, cabendo ao contribuinte a compro-
vação de que correspondem à realidade os rendimentos 
declarados e de que é outra a fonte das manifestações de 
fortuna evidenciadas pelo sujeito passivo.

Nesta esteira, a incompatibilidade entre o rendimento 
declarado e o facto catalogado como manifestação de 
fortuna não determina automaticamente o “direito a tribu-
tar”, mas, apenas, o “direito a questionar” o contribuinte, 
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pedindo-se a demonstração de que os valores declarados 
são reais e que a titularidade dos bens ou direitos consi-
derados manifestações de fortuna resultam de fontes de 
rendimento alternativas.

O mesmo é dizer, a assimetria entre o rendimento decla-
rado e o rendimento padrão, calculado de harmonia com 
as manifestações de fortuna relevantes, legitima que a 
Autoridade Tributaria e Aduaneira exija do sujeito passivo 
a prova de que a aquisição de tais bens resulta de ou-
tro meio de fortuna ou rendimentos que não o declarado. 
Deste modo, se o contribuinte fizer a prova de que, não 
obstante a desproporção verificada, é titular de um meio 
alternativo de fortuna que justifica a aquisição de bens de 
valor relevante, a Administração não poderá prosseguir 
com a tributação.

Pelo contrário, se o sujeito passivo não fizer a prova previs-
ta no número 3, considera-se como rendimento tributável 
em sede de IRS, a enquadrar na categoria G, o rendimento 
padrão apurado nos termos da tabela do número 4, no 
ano em causa e no caso das alienas a) e b) do numero 2 
do artigo 89º-A nos três anos seguintes.

O rendimento a imputar é considerado como acréscimo 
patrimonial injustificado, nos termos do art. 9º n.º 1 alínea 
d) do CIRS, tributado por englobamento e por aplicação 
das taxas gerais do artigo 68º do CIRS, salvo nos casos em 
que o acréscimo patrimonial for superior a € 100.000,00, 
pois nesta hipótese será tributado à taxa especial agrava-
da de 60%, prevista no art. 72º n.º 10 do CIRS.

Importa, ainda, referir que os acréscimos de património se 
consideram verificados no período em que se manifesta 
a titularidade dos bens e que na determinação do rendi-

mento padrão se deve atender ao valor de aquisição e, na 
sua falta, ao valor de mercado.

Uma última nota para afirmar que após a alteração intro-
duzida pela Lei 53-A/2006 de 29.12, ficou expresso na le-
tra da lei que a divergência superior a 30% se determina 
por comparação entre o rendimento padrão [apurado por 
aplicação da percentagem prevista na Tabela do número 
4] e o rendimento líquido declarado pelo contribuinte no 
mesmo período de tributação.

No regime anterior não existia qualquer norma que le-
gitimasse a conclusão contrária, e a Lei orçamental teve 
carácter inovador, apenas dispondo para o futuro, como 
deixou expresso o Supremo Tribunal Administrativo em 
acórdão tirado no processo 0710/09 que pode ler-se em 
www.dgsi.pt.

Em paralelo com o artigo 89º-A da LGT a alínea f) do nú-
mero 1 do artigo 87º determina a sujeição ao regime dos 
acréscimos patrimoniais injustificados o “acréscimo de pa-
trimónio ou despesa, incluindo liberalidades, de valor su-
perior a (euro) 100.000, verificados simultaneamente com 
a falta de declaração de rendimentos ou com a existência, 
no mesmo período de tributação, de uma divergência não 
justificada com os rendimentos declarados”.

Esta norma tem um campo de aplicação residual, ficando 
sujeito á sua normatividade os factos ou manifestações 
que não tem expressa contemplação no quadro do nú-
mero 4 do artigo 89º-A, assim se tributando rendimentos 
cujos sinais não estão taxativamente identificados naque-
le preceito. O seu regime vem na sequência do redobrado 
esforço legislativo de combate á evasão fiscal, permitindo 
que as autoridades tributárias alcancem sinais de fortuna 
que no regime originário não permitiam a exigibilidade de 
imposto, face ao numerus clausus instituído pelo Principio 
da Legalidade Fiscal.

Apesar da intenção do legislador e dos méritos do regime 
o certo é que uma redacção menos adequada e perfeita 
de lei tem suscitado relevantes problemas no domínio da 
sua aplicação. Desde logo a aplicação concomitante da 
regra da alínea f) do artigo 87º relativamente a imoveis 
cujo valor seja inferior a 250.000 euros. O art. 84º-A n.º 
4 considera manifestações de fortuna relevantes os imó-
veis de valor superior a € 250.000,00, sendo, neste caso, 
o rendimento padrão de 20% sobre o valor de aquisição.

Paralelamente, a alínea f) do n.º1 do art. 87º considera 
acréscimo patrimonial injustificado, a tributar como rendi-
mento da categoria G do IRS o “acréscimo de património 
ou despesa efectuada, incluindo liberalidades, de valor su-
perior a (euro) 100 000 (…)”

Nos casos em que o valor dos imóveis, hipótese que utili-
zamos como referencial por ser fiscalmente relevante, for 
superior a € 250.000,00, o contribuinte será tributado de 
harmonia com o disposto na alínea d) do n.º 1 do art. 87º e 
o rendimento a imputar calculado de acordo com a tabela 

do número 4 do art. 89º-A. Todavia, se o valor de aqui-
sição do imóvel for inferior a € 250.000,00, registando-
-se um acréscimo de património superior a € 100.000,00, 
colocar-se-á a questão de saber se o contribuinte pode 
ser tributado nos termos da alínea f) do n.º1 do art. 87º da 
LGT, em alternativa á alínea d) do mesmo preceito.

Assim, importa saber se, não sendo o valor de aquisição 
do imóvel superior a € 250.000,00, e por essa razão es-
tando vedado à Administração Tributária aplicar a norma 
do n.º 4 do art. 89º-A da LGT, é legalmente adequado pro-
mover a tributação do contribuinte com base no regime 
de avaliação indirecta previsto na alínea f) do n.º 1 do art. 
87º da LGT. Sobre esta matéria a Jurisprudência já se pro-
nunciou em sentidos contraditórios [fonte: www.dgsi.pt ]: 

- Acórdão do STA de 13.07.2011, Processo 0614/11:
“No que diz respeito a imóveis, não existe qualquer incom-
patibilidade entre o disposto nas alíneas d) e f), ambas do 
artº 87º da LGT. Com efeito, sendo o valor de aquisição 
superior a 250.000,00 euros a Administração Tributária 
fica legitimada a realizar avaliação indirecta ao abrigo da 
citada alínea d) e do artº 89º-A da LGT; sendo o valor de 
aquisição inferior aquele montante e verificando-se a si-
tuação prevista na alínea f) citada, a Administração Tribu-
tária pode realizar a avaliação indirecta com fundamento 
nesta norma.”

- Acórdão do TCAN, processe 01695/08:
 I- Ainda que a compra de imóveis no ano de 2006 por 
um preço global de € 393.500,00, quando o contribuin-
te declarou nesse ano um rendimento de € 32.714,29, 
revele a divergência superior a um terço entre o acrés-
cimo patrimonial evidenciado e o rendimento declarado, 
tal divergência não permite à AT proceder à avaliação do 
rendimento tributável para efeitos de IRS por método indi-
recto ao abrigo do disposto na alínea f) do art. 87º da LGT.
II- Isto porque, para as situações de compra de imóveis, 
a lei prevê um regime especial para as situações em que 
considera que o valor da aquisição faz presumir determi-
nado rendimento: o da alínea d) do art. 87º da LGT, conju-
gado com os n.ºs 1 e 4 do art. 89º-A da LGT”.

Perante a jurisprudência contraditória, indagaremos sobre 
a solução mais adequada. O art. 89º-A da LGT permite 
a tributação de acordo com as regras da “manifestação 
de fortuna” sempre que se verifique uma desproporção 
superior a 30% entre o rendimento padrão e o rendimen-
to declarado pelo contribuinte. De harmonia com a tabela 
prevista no n.º 4 do art. 89º-A, no caso dos imóveis o ren-
dimento padrão é calculado por indexação de uma taxa 
de 20% ao valor do imóvel, sendo certo que nesta tabela 
se considera como manifestação de fortuna fiscalmente 
relevante os imóveis de valor superior a € 250.000,00.

O que significa que, a contrario, os imóveis de valor in-
ferior a € 250.000,00 não constituem manifestação de 
fortuna e, consequentemente, não legitimam a aplicação 
do regime previsto no art. 89º-A da LGT. Colocado o pro-
blema, entendemos que não é possível aplicar o regime 

de avaliação indirecta da alínea f) do n.º1 do art. 87º da 
LGT quando o valor dos imóveis não atinge € 250.000,00 
e, consequentemente, que não é legítima a aplicação do 
regime do art. 89º-A da LGT.

De facto, a alínea d) do n.º 1 do art. 87º, conjugada com 
os n.ºs 1 e 4 do art. 89º-A da LGT, configura um regime 
de natureza especial para o sistema de avaliação indirec-
ta consagrado na alínea f) do n.º 1 do art. 87º. Trata-se 
de um regime destinado a regular outras realidades que, 
dadas as suas características, ficam sujeitos a uma disci-
plina diferenciada. Para este efeito, a lei confere relevân-
cia a determinados factos em que a desproporção entre 
o rendimento declarado e o valor dos bens que o sujeito 
passivo detém em regime de propriedade ou mera fruição 
atinge um valor que evidencia a existência de fortuna.

A norma em apreço constitui, como já referimos, uma 
norma anti-fraude destinada a tributar rendimentos ocul-
tos que o contribuinte em determinado momento revela 
através do consumo e que permite, apurado que seja o 
rendimento padrão, sujeitá-los a tributação. E para tanto o 
legislador deixou bem clara a sua opção:

1ª São só manifestações de fortuna os bens evidenciados 
no quadro n.º 4 do art. 89º-A da LGT;

2ª São só fiscalmente relevantes esses bens desde que o 
valor de aquisição seja igual ou superior ao valor inscri-
to na tabela do n.º 4 do art. 89º-A.

No que respeita aos bens imóveis, a decisão do legislador 
foi igualmente clara:

a) Só são relevantes para efeitos de rendimento padrão 
os imóveis cujo valor de aquisição for superior a € 
250.000,00;

b) O rendimento padrão é de [apenas] 20% do valor de 
aquisição do bem que legitima a aplicação da regra.

Daqui flui que, ao contrário das outras hipóteses, o legisla-
dor não quis sujeitar a tributação todos os imóveis, inde-
pendentemente do valor, e que estando a aquisição sob a 
incidência do art. 89º-A, apenas 20% do valor de aquisição 
seria sujeito a tributação para efeitos de cálculo do IRS. 
Opção do legislador que, acrescente-se, remonta a 2001, 
ano de introdução desta norma anti-evasão, e reafirmada 
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com o ajustamento da tabela por ocasião da entrada em 
vigor do Euro.

Não restam, portanto, quaisquer dúvidas que a solução 
do legislador é inequívoca: não tributar todos os imóveis e 
sujeitar, quando se verificam os respectivos pressupostos, 
a tributação 20% do valor de aquisição. Sendo esta a in-
tenção do legislador, não faz sentido admitir que a alínea 
f) do n.º1 do art. 87º da LGT acolhe e permite que se su-
jeite a tributação a aquisição de bens nos casos em que o 
bem adquirido é de valor inferior a € 250.000,00, e nessa 
medida possam constituir facto fiscalmente relevante, su-
jeitando-se a tributação a totalidade do seu valor. Assim, 
é ilógico e incongruente admitir-se que a lei pretendeu 
sujeitar a tributação todos os factos aquisitivos de bens 
imóveis, independentemente do valor.

Isto é, afigura-se perfeitamente incompatível concluir-
-se que o legislador não quis tributar como acréscimo 
patrimonial injustificado os imóveis de valor inferior a € 
250.000,00 à luz do art. 89º-A da LGT e que pretendeu 
sujeitar a tributação, também como acréscimo injustifica-
do mas ao abrigo da alínea f) do n.º1 do art. 87º, atribuindo 
regras distintas de cálculo do rendimento colectável, com 
efeitos diversos do ponto de vista reditício, penalizando 
até bens de menor valor.

Se fosse sua intenção sujeitar a tributação todos os acrés-
cimos patrimoniais emergentes de bens imóveis, bastaria 
ter suprimido da tabela do n.º 4 do art. 89º-A a expressão 
“de valor superior a € 250.000,00”, com o que, para além 
do mais, realizaria a igualdade de tratamento entre todos 
os contribuintes, cumprindo um desígnio constitucional.

Como se referiu, a opção do legislador foi clara e em sen-
tido negativo. Daí que, não estando o facto gerador pre-
visto na norma específica do art. 89º-A da LGT, não pode 
ser seguida a via generalista da alínea f) do nº1 do art. 87º.
Tal hipótese afronta as mais elementares regras de inter-
pretação da lei, concretamente a do n.º 1 do art. 9º do C. 
Civil, que estabelece:

“A interpretação não deve cingir-se à letra da lei, mas re-
constituir a partir dos textos o pensamento legislativo, ten-
do sobretudo em conta a unidade do sistema jurídico, as 
circunstâncias em que a lei foi elaborada e as condições 
específicas do tempo em que é aplicada”.

Assim e em síntese, aquele percurso cognoscitivo seria 
absolutamente incongruente. O regime emergente do 
preceito em analise suscita, igualmente, sérios problemas 
relativamente á responsabilidade probatória. Desde logo 
no que concerne á responsabilidade probatória que incide 
sobre a Administração Tributária durante o procedimento 
conducente à determinação dos pressupostos de aplica-
ção dos métodos de avaliação indirecta previstos no arti-
go 89º-A, e à responsabilidade dos contribuintes por via 
da inversão do ónus da prova, conforme se estabelece no 
número 4 do artigo em apreço.

Entendemos que apesar da inversão da responsabilida-
de probatória, ainda assim a administração fiscal não se 

pode demitir do dever de recolher informação relevante 
que permita sustentar a identificação dos fluxos que ori-
ginaram a manifestação de fortuna. Sobre esta matéria já 
decidiu o TCAN no acórdão tirado no processo 01104/11.

0 BEPRT que pode ler-se em www.dgsi.pt: “Da norma do 
artigo 89º-A, nº 1 da LGT resulta constituírem pressupostos 
legais vinculativos da actuação da administração tributária 
e que esta, portanto, está obrigada a provar, a existência de 
uma das manifestações de fortuna legalmente tipificadas 
e bem assim a desproporção entre os rendimentos decla-
rados pelo sujeito passivo que evidencia tal manifestação 
e o rendimento padrão resultante da tabela do nº 4 do 
artigo 89º - A da LGT. A manifestação de fortuna necessita 
de ser comprovada de modo directo, pois não são de ad-
mitir presunções sobre presunções. Não é possível fundar 
exclusivamente na contabilidade da sociedade comercial 
a favor da qual terão sido efectuados os suprimentos que 
constituem a alegada manifestação de fortuna a presun-
ção, baseada no artigo 75º da LGT, de que tais suprimentos 
foram efectivamente realizados pelo Recorrente”.

Do ponto de vista da responsabilidade probatória que 
incide sobre o contribuinte, face a inversão do ónus da 
prova que excepciona a regra do n.º 1 do artigo 74º da 
LGT, importa, também, ter em conta o pensamento per-
filhado pelo Tribunal Constitucional no Ac. n.º 84/2003 a 
propósito da alínea b) do n.º 2 do art. 89º-A da LGT. Nesta 
decisão, o Tribunal Constitucional apreciou os argumentos 
da doutrina no sentido de que, a exigir-se ao contribuinte 
a partir da inversão do ónus da prova, a demonstração de 
que os rendimentos declarados correspondiam à realida-
de e que não haviam sido omitidos valores que tornassem 
possível a manifestação de fortuna, estaria o legislador a 
exigir uma prova irrazoável, pois “para além de demonstrar 
a origem dos rendimentos que sustentaram a aquisição, 
o contribuinte teria ainda de provar a não sonegação ou 
ocultação de outros rendimentos na declaração, o que 
materializaria uma prova quase impossível, e, nessa me-
dida, uma exigência inconstitucional, por negar o direito à 
tutela jurisdicional efectiva”.

Aliás o próprio Tribunal Constitucional deixou expresso 
que as presunções hão-de ter um fundamento de razoabi-
lidade e não onerar o contribuinte com uma prova impos-
sível ou excessivamente onerosa, que transforme em regra 
a excepção da tributação pelo rendimento normal.

Uma última nota quanto à Prova Parcial. A Administração 
Tributária tem vindo a entender que em face da ausên-
cia de prova efectuada pelo contribuinte relativamente à 

totalidade das disponibilidades financeiras evidenciadas 
se encontram reunidos os pressupostos legais de cuja 
verificação depende a aplicação da normatividade do 
art. 87º n.º 1 alínea d) e art. 89º-A, sendo certo que neste 
caso [prova parcial] a correcção aos rendimentos devidos 

considerará a totalidade do valor correspondente á mani-
festação de fortuna, sem descontar a parte já justificada, 
ainda que parcialmente.

Sobre esta temática os Tribunais, embora reconhecendo 
que a prova ou justificação parcial não tem a virtualida-
de de impedir, por parte da Administração Tributária, a 
aplicação do regime das manifestações de fortuna, têm 
vindo, embora não de forma unânime, a reconhecer a sua 
relevância no que concerne à quantificação da correcção 
da matéria colectável, em termos tais que será de não su-
jeitar a tributação o segmento da manifestação de fortuna 
justificada pelo contribuinte.

Consideramos relevante, neste domínio, o seguinte acór-
dão do STA proferido no recurso 0734/09 disponivel em 
www.dgsi.pt: “Evidenciada a aquisição, pela recorrente, de 
um imóvel com valor de aquisição superior a 250.000,00 
€, quando ela declarara rendimentos líquidos inferiores em 
50% relativamente ao rendimento padrão (que foi fixado 
pelo legislador em 20% do valor da aquisição - cfr. tabela 
constante do n.º 4 do art.º 89.º-A da LGT), consideram-se 
verificados os pressupostos legais para a avaliação indi-
recta do seu rendimento tributável. Para prova da ilegiti-
midade deste acto de avaliação indirecta só deve dar-se 
relevância à justificação total do montante que permitiu a 
“manifestação de fortuna”, pelo que a justificação mera-
mente parcial não afasta a aplicabilidade da determinação 
indirecta dos rendimentos que permitiram tal manifesta-
ção de fortuna. Já assim não é, contudo, no que respeita 
à fixação do rendimento sujeito a tributação como “incre-
mento patrimonial” em sede de IRS, onde a justificação 
parcial há-de relevar para a fixação presuntiva do mon-
tante do “acréscimo patrimonial não justificado” sujeito a 
imposto, atenta a natureza das normas em causa”.

Estamos certos que a doutrina e a jurisprudência conti-
nuarão a dar relevantes contributos para a compreensão 
da norma em causa e para que o regime, na sua dimen-
são anti-fraude seja um relevante, mas justo, instrumento 
de reposição da economia real, sempre com estrita ob-
servância e respeito pelas garantias dos contribuintes.

UM OLHAR SOBRE AS MANIFESTAÇÕES DE FORTUNA

A solução do legislador é 
inequívoca: não tributar todos 
os imóveis e sujeitar (...) a 
tributação 20% do valor de 
aquisição.

“A interpretação não deve 
cingir-se à letra da lei, 
mas reconstituir a partir 
dos textos o pensamento 
legislativo...”



REVISTA APIT • ABRIL 2013

34

PROTOCOLOS
A APIT oferece aos seus associados e familiares grandes vantagens em diversas áreas.
Para mais informações sobre a nossas ofertas e condições visite a página de protocolos no site www.apit.pt
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