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«A verdade primeiro ama-se, depois demonstra-se». 

VERGÍLIO FERREIRA (in Escrever) 

 

 

As provas têm por função a demonstração da realidade dos factos (artigo 341.º, do 

Código Civil). O non liquet reverte necessariamente contra a parte que tenha esse ónus. 

A regra geral sobre o ónus da prova quanto aos factos constitutivos dos direitos 

da Administração tributária ou dos contribuintes, é a de que o mesmo recai sobre quem 

os invoque (artigo 74.º, n.º 1, da Lei Geral Tributária), na esteira do que dispõe o Código 

Civil (artigo 342.º, n.º 1). Sendo que, por razões de comodidade e celeridade, quando os 

elementos de prova dos factos estiverem em poder da Administração, o ónus considera-
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se satisfeito caso o interessado tenha procedido à sua correcta identificação junto da 

Administração (artigo 74.º, n.º º 2, da LGT). 

De qualquer forma, quando o onus probandi recai sobre o contribuinte, tal não 

dispensa a Administração de perseguir a verdade material, por via do princípio do 

inquisitório, até porque não está limitada pela iniciativa do autor do pedido (artigo 58.º, 

da LGT)  

Sucede que, em caso de determinação da matéria tributável por métodos 

indirectos, compete à Administração o ónus da prova da verificação dos pressupostos da 

sua aplicação, cabendo ao sujeito passivo o ónus da prova do excesso na respectiva 

quantificação (artigo 74.º, n.º º 3). 

 

1. Da presunção de veracidade e boa-fé do declarado e contabilizado pelo 

contribuinte 

Por princípio, a actuação dos contribuintes tem-se como de boa-fé (artigo 59.º, n.º 

2, da LGT), como as suas declarações e contabilidade beneficiam de uma presunção de 

veracidade e boa-fé, com assento legal no artigo 75.º1. Aqui o facto conhecido são as 

declarações do contribuinte e os elementos da contabilidade, a partir do qual o legislador 

tira a ilação de um facto conhecido: a verdade declarativa2. Necessariamente, o benefício 

desta presunção radica num prévio cumprimento dos deveres fiscais impostos por lei, 

designadamente, comercial e fiscal. Assim, por exemplo, se um documento se encontra 

inserido numa escrita organizada, dando a conhecer os elementos necessários ao 

desempenho da sua função (fiscal), terá de atribuir-se-lhe o crédito de confiança 

                                                           

1 Na esteira do disposto no artigo 78.º, do Código de Processo Tributário. 
2 Veja-se a noção exposta no artigo 349.º, do Código Civil. 
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correspondente3.  

No entanto, conforme determinado no n.º 2 do mesmo artigo 75.º, a presunção de 

veracidade do declarado e contabilizado pelo contribuinte finda quando as declarações, 

contabilidade ou escrita revelarem omissões, erros, inexactidões ou indícios fundados de 

que não reflectem ou impeçam o conhecimento da matéria tributável real do sujeito 

passivo, ou ainda quando o contribuinte não cumprir os deveres que lhe couberem de 

esclarecimento da sua situação tributária4. «Para que os indícios se possam dizer 

fundados, em termos de comprometer a presunção de veracidade de que gozam a 

declaração e contabilidade do sujeito passivo e fazer operar a inversão do ónus da prova, 

têm de se consubstanciar em factos que, num juízo de normalidade, traduzam uma 

probabilidade elevada de que as facturas emitidas pela impugnante não representam reais 

e efectivas aquisições de bens (sucata) aos fornecedores em causa» (Tribunal Central 

Administrativo, em Acórdão de 21 de Dezembro de 2016 – Proc. n.º 00898/11). 

A mesma cessação de presunção de veracidade e boa-fé cessa quando a matéria 

tributável do sujeito passivo se afastar significativamente para menos, sem razão 

                                                           

3 Sem prejuízo dos demais requisitos de que depende a dedutibilidade dos gastos (artigo 75.º, n.º 1, in fine, e 
23.º, do Código do IRC. Para mais, poderá ver-se RUI MARQUES, A dedutibilidade da tributação autónoma 
em sede de IRC, Revista Arbitragem Tributária, n.º 6, CAAD – Centro de Arbitragem Administrativa, 2016, 
bem como RUI MARQUES, Fusões e participações: Da dedutibilidade dos encargos financeiros em sede de 
IRC, Revista Revisores e Auditores, n.º 73, Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, Abril/Junho 2016. 
4 Os contribuintes têm o dever de colaborar com a Administração, prestando os esclarecimentos que esta 
lhes solicitar sobre a sua situação tributária bem como sobre as relações económicas que mantenham com 
terceiros (artigo 59.º, n.º 4, da LGT), sob pena de sancionamento em procedimento contra-ordenacional 
(artigos 111.º e 113.º, do RGIT). A menos que seja legítima a recusa, como será o caso da oposição aos actos de 
inspecção com fundamento na falta de credenciação dos funcionários incumbidos da sua execução (artigo 
47.º, do RCPITA).  
Haverá também que atender ao sigilo bancário ou profissional. Por exemplo, se um sujeito passivo está 
profissionalmente adstrito ao dever de sigilo (ex: advogado) e recusou o acesso à informação bancária com 
esse fundamento, a Administração deve requerer a autorização judicial, mediante pedido fundamentado, 
nos termos do artigo 63.º, n.º 6, da LGT (Tribunal Central Administrativo Norte, Acórdão de 27 de Março de 
2014 – Proc. n.º 01287/13). 
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justificada, dos indicadores objectivos da actividade de base técnico-científica5, ou os 

rendimentos declarados em sede de IRS se afastarem significativamente para menos, sem 

razão justificativa, dos padrões de rendimento que razoavelmente possam permitir as 

manifestações de fortuna evidenciadas pelo sujeito passivo6. Nestas situações de desvios 

resultantes do declarado pelo contribuinte, há uma inversão do ónus probatório, com 

aquele a ficar encarregue do mesmo. 

Nas quatro situações descritas, ex lege, considera-se existirem indícios de uma 

actuação do contribuinte sem boa-fé e de uma falta de adesão entre a verdade declarativa 

e a verdade material tributária. Correspondendo as mesmas a situações em que se admite, 

também por vontade do legislador, de modo excepcional e subsidiário, o recurso à 

avaliação indirecta da matéria tributável. Para tanto, atente-se no disposto nos artigos 

87.º, n.º 1, alíneas b), c) e d), e 88.º, 87.º, da LGT. 

 

2. Da prova da verificação dos pressupostos da aplicação dos métodos 

indirectos 

Verificando-se a impossibilidade de determinar a matéria tributável com base na 

contabilidade, cabe à Administração firmar essa mesma circunstância, de molde a afastar 

a presunção de veracidade e assim ficar legitimada para lançar mão dos métodos 

indirectos. Como aponta JOAQUIM FREITAS DA ROCHA, descontado o caso do regime 

simplificado de tributação [artigo 87.º, n.º 1, alínea a)], em todas as demais situações 

habilitantes do recurso aos métodos indirectos (restantes alíneas do artigo 87.º) «o sujeito 

passivo introduz algum factor de ilicitude ou de desconfiança no procedimento tributário, 

                                                           

5 Artigo 89.º, da LGT. 
6 Manifestações de fortuna e outros acréscimos patrimoniais não justificados (artigo 89.º-A, da LGT). 
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nomeadamente porque violou os deveres de cooperação a que estava adstrito»7. 

A oneração da Administração com a demonstração dos pressupostos em que 

assenta a aplicação subsidiária dos métodos indirectos na determinação da matéria 

tributável constitui um afloramento do princípio do inquisitório, segundo o qual a 

Administração tributária está obrigada a realizar no procedimento todas as diligências 

necessárias à satisfação do interesse público e à descoberta da verdade material (artigo 

58.º, da LGT). Aliás, a verdade material surge como um princípio especialmente 

prosseguido em sede de procedimento de inspecção tributária, com o dever de adopção 

oficiosa das iniciativas que se lhe adequem (artigo 6.º, do RCPITA).  

Conforme denuncia a epígrafe da Subsecção I, do Capítulo V, sobre os 

procedimentos de avaliação, os artigos 87.º a 89.º-A, da LGT, tratam, justamente, dos 

pressupostos da avaliação indirecta da matéria tributável. No artigo 87.º, enunciam-se 

taxativamente as situações em que pode ter lugar a avaliação indirecta, recaindo sobre a 

Administração o dever de averiguar, oficiosamente, se algum destes pressupostos se 

encontra reunido. Isto é, aferir da verificação dos factos ali enunciados, como habilitantes 

do recurso aos métodos indirectos. 

Recorde-se que, adoptando o legislador uma claríssima preferência pela avaliação 

directa8, por uma razão clarividente: porque é esta que está orientada para determinar o 

valor real dos rendimentos ou bens sujeitos a tributação. No fundo, a igualdade, como 

valor transcendental e, particularmente, estimado no que respeita ao Direito Tributário, 

resulta de dois consortes: a generalidade e a uniformidade. Sem uma não pode haver a 

outra. Consequentemente, o dever fundamental de pagar impostos recai assim sobre 

                                                           

7 JOAQUIM FREITAS DA ROCHA, Lições de Procedimento e Processo Tributário, Coimbra Editora, 
Coimbra, 2008, p. 153. 
8 Que o legislador muito estima, pois mesmo que tornado inelutável o recurso à avaliação indirecta, ainda 
assim está a Administração vinculada a aplicar, sempre que possível e a lei não prescrever em sentido 
diferente, as regras da avaliação directa (artigo 85.º, n.º 2). 
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todos (princípio da generalidade)9, de acordo com um único critério (princípio da 

uniformidade), consubstanciando-se, este último, afinal, no princípio da capacidade 

contributiva,  

Por vontade expressa do legislador a capacidade contributiva surge 

verdadeiramente alcandorada como pressuposto do imposto, no cotejo com os demais 

tributos10: na LGT estabelece-se que «Os impostos assentam essencialmente na capacidade 

contributiva, revelada, nos termos da lei, através do rendimento ou da sua utilização e do 

património» (artigo 4.º, n.º 1), assim se diferenciando de outras espécies tributárias. E um 

tal princípio, concretizador do princípio da igualdade, será melhor atendido por meio da 

determinação do valor real dos rendimentos ou bens sujeitos a tributação do que 

assentando em «indicadores que apenas podem fornecer uma indicação aproximada do 

valor que a matéria tributável provavelmente teria»11, e cuja aplicação somente se justifica 

face à «impossibilidade da comprovação e quantificação directas e exacta da matéria 

tributável» (artigo 77.º, n.º 4) 

A esta luz, bem se compreende que a Administração somente pode realizar a 

avaliação indirecta «nos casos e condições expressamente previstos na lei» (artigo 81.º, n.º 

1), o mesmo é dizer, excepcionalmente e obedecendo a tipificação legal. E apenas a 

Administração tem competência para tal, fazendo-se, a partir de indícios, presunções ou 

outros elementos de que disponha, a determinação do valor dos rendimentos ou bens 

tributáveis (artigo 83.º, n.º 2). Trata-se, pois, de uma avaliação, necessariamente, 

administrativa. 

Não por acaso, o legislador impõe à Administração um dever de especial 

fundamentação quanto à decisão da tributação pelos métodos indirectos, em particular, 
                                                           

9 Artigo 5.º, n.º 2, da LGT. 
10 Designadamente, a taxa e a contribuição especial. 
11 JORGE LOPES DE SOUSA, Código de Procedimento e de Processo Tributário anotado e comentado, Áreas 
Editora, 6.ª edição, vol. II, Lisboa, 2011, p. 137. 
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pela especificação dos motivos da impossibilidade de avaliação directa da matéria 

tributável, pela descrição do afastamento da matéria tributável do sujeito passivo dos 

indicadores objectivos da actividade de base científica – neste caso, incluindo também as 

razões da não aceitação das justificações apresentadas pelo contribuinte nos termos da 

presente lei12 –, pela descrição dos bens cuja propriedade ou fruição a lei considera 

manifestações de fortuna relevantes, ou pela indicação da sequência de prejuízos fiscais 

relevantes, em qualquer dos casos, mencionando os critérios utilizados na avaliação 

indirecta (artigo 77.º, n.º 4).  

Mesmo que a contabilidade contenha algumas debilidades ou irregularidades, tal 

não significa, forçosamente, que a mesma não mereça credibilidade e que esteja 

legitimado o recurso a métodos indirectos. Importará aferir se essas debilidades ou 

irregularidades comprometem ou não a avaliação directa. Dito de outro modo, a 

Administração tem que provar que é inviável o apuramento da matéria tributável por 

métodos indirectos13.  

Como resultado inexorável do ónus que impende sobre a Administração, havendo 

dúvida sobre a verificação dos pressupostos da aplicação dos métodos indirectos (non 

liquet), a mesma resolve-se a favor do contribuinte. Interessando a este, portanto, abalar a 

decisão sobre a verificação dos pressupostos, designadamente, alvitrando que a sua 

contabilidade mereceria credibilidade ou que, apesar das insuficiências na mesma, ainda 

seria possível determinar a matéria tributável de modo directo. Para tanto, bastando-lhe 

suscitar, fundadamente, dúvidas a impossibilidade, in casu, de avaliação directa, para 

                                                           

12 Artigo 77.º, n.º 5, da LGT. 
13 Veja-se, por exemplo, o Acórdão do Tribunal Central Administrativo Norte, de 14 de Abril de 2016, em que 
perante as deficiências detectadas relativas aos movimentos financeiros de uma conta bancária que o 
contribuinte movimentava em Espanha, se entendeu que não ficou demonstrado pela Administração se 
havia ou não impossibilidade de efectuar uma reconciliação de cada um dos movimentos efetuados a 
crédito nas contas existentes em Espanha com cada uma das facturas emitidas, bem como das vendas a 
dinheiro praticadas.  
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poder fazer soçobrar a pretensão tributária da Administração.  

 

3. Da prova do excesso na quantificação pelos métodos indirectos 

A utilização dos métodos indirectos na avaliação da matéria tributável surge 

imposta, ex lege, nas situações em que o respectivo apuramento se mostra inviabilizado 

pela falta de credibilidade, inexistência ou insuficiência de elementos de contabilidade ou 

declaração da responsabilidade do sujeito passivo. No fundo, sucede que «a provável 

falibilidade, inverosimilhança, da quantificação é resultado da apontada inevitabilidade em 

accionar o método indirecto ou presuntivo, derradeira possibilidade de repor a legalidade e 

apurar uma determinante e insubstituível matéria tributável que, apenas por motivos, 

deficiências, imputáveis ao sujeito passivo, não pode estabelecer-se com recurso à via 

normal (directa) que é a contabilidade ou escrita comercial deste» (Tribunal Central 

Administrativo Sul, Acórdão de 18 de Outubro de 2010 – Proc. n.º 4335/10). 

Tratando-se a avaliação indirecta de uma aproximação da realidade tributária, 

haverá sempre alguma margem de erro. Por isso, como sancionado pelo Tribunal Central 

Administrativo Norte, «para que possa relevar o erro na quantificação é necessário que 

fique provado que o critério (ou critérios) de que a Administração tributária se socorreu se 

afaste significativamente dessa realidade, conduzindo a resultados injustos. É o caso, por 

exemplo, de ter sido considerada uma margem de lucro irrealista para determinado sector 

de actividade ou de se ter obtido uma margem de lucro a partir de uma amostragem não 

significativa de produtos vendidos» (Acórdão de 9 de Março de 2006 – Proc. n.º 421/04). 

Por exemplo, um contribuinte que exerça a actividade de restauração consegue 

demonstrar o erro na quantificação do lucro tributável pela Administração Tributária que, 

ao invés de analisar a taxa de desperdício para cada tipo de peixe e de confecção e para 
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cada tipo de carne e confecção, utilizou, erradamente, duas percentagens para 

desperdícios iguais para todos os tipos de peixe e de carne (Tribunal Central 

Administrativo Norte, Acórdão de 10 de Dezembro de 2015 – Proc. n.º 58/03). 

No fundo, esta inversão do ónus da prova justifica-se em termos similares aos 

consignados no artigo 344.º, n.º 2, do Código Civil, porque é o contribuinte que tornou 

impossível a prova do onerado – a avaliação normal (directa, entenda-se). Subsistindo 

dúvida sobre o excesso na quantificação pelos métodos indirectos, a mesma resolve-se a 

favor da Administração. Não bastando ao contribuinte suscitar dúvidas quanto ao acerto 

do resultado obtido, antes se lhe impondo que demonstre a inadequação ou errada 

aplicação dos critérios de quantificação utilizados (Supremo Tribunal Administrativo, 

Acórdão de 16 de Novembro de 2011 – Proc. n.º 0247/11). 

Arredada que está, como vimos, a presunção da veracidade do declarado pelo 

contribuinte (artigo 75.º), importará, também, ter aqui presente que, por vontade do 

legislador, as informações prestadas pela inspecção tributária fazem fé, quando 

fundamentadas e se basearem em critérios objectivos, nos termos da lei (artigo 76.º, da 

LGT). Esta presunção restringe-se aos factos descritos14 e não às conclusões extraídas dos 

mesmos15 (maxime, em relatório de inspecção), e apenas pode ser afastada mediante meio 

de prova que mostre não ser verdadeiro o facto que dela for objecto (artigo 347.º, do 

Código Civil). 

Não demonstrando o sujeito passivo o excesso de quantificação, a mesma apenas 

poderá ser alterada (maxime, pelo Tribunal) se, de acordo com as regras da experiência 

comum, esse excesso de quantificação for manifestamente notório ou ostensivo. É esta a 

posição vazada, por exemplo, pelo Supremo Tribunal Administrativo (Acórdão de 21 de 
                                                           

14 Em particular, a descrição dos factos fiscalmente relevantes que alterem os valores declarados ou a 
declarar sujeitos a tributação [artigo 62.º, n.º 3, alínea i), do RCPITA]. 
15 Desde logo, a descrição sucinta dos resultados dos actos de inspecção e propostas formuladas [artigo 62.º, 
n.º 3, alínea l), do RCPITA].  
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Setembro de 2011 – Proc. n.º 0537/11). 

 

4. Das dúvidas sobre o facto tributário e utilização de métodos indirectos 

no processo de impugnação  

O teor da norma da 2.ª parte, do n.º 3, do artigo 74.º, da LGT, aplicável ao 

procedimento tributário, surge reconfigurado no disposto no artigo 100.º, do Código de 

Procedimento e de Processo Tributário (CPPT)16, a respeito do processo judicial de 

impugnação17. Assim, neste último estabelece-se que sempre que da prova produzida 

resulte a fundada dúvida sobre a existência e quantificação do facto tributário, deverá o 

acto impugnado (liquidação) ser anulado (n.º 1). Ou seja, parece recuperar-se a aplicação 

da regra geral ínsita no artigo 74.º, n.º 1, da LGT - corroborando a lei civil (artigo 342.º, n.º 

1, do Código Civil) -, assim feita coincidir no procedimento e no procedimento tributário 

ante uma mesma matéria de facto. O que dita que para o soçobrar da liquidação (oficiosa 

ou adicional) impugnada tanto aproveita o excesso da quantificação do facto tributário 

como a erroneidade acerca deste último e, por outro lado, basta a dúvida fundada18, não 

se exigindo a prova cabal19 sobre tal excesso ou erro.  

Em lugar da presunção de veracidade do declarado pelo contribuinte (artigo 75.º, 

da LGT) e da força de prova legal plena de que se revestem as informações prestadas pela 

inspecção tributária (artigo 76.º), que valem na decisão do procedimento tributário, no 

processo de impugnação temos o non liquet decidido a favor do contribuinte em caso de 

dúvida fundada sobre o facto tributário ou a sua quantificação, se não imputável ao 

                                                           

16 Que corresponde ao artigo 121.º, do CPT.  
17 Regulado nos artigos 99.º, e seguintes, do CPPT. 
18 Maxime, pela apresentação de contraprova (artigo 346.º, do Código Civil). Não basta pois qualquer 
dúvida. 
19 Artigo 347.º, do Código Civil. 
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contribuinte. Portanto, longe parecem os tempos em que se acolhia o princípio da 

presunção da legalidade do acto administrativo tributário20, vigorando entre nós a 

subordinação à lei de toda a actividade administrativa tributária (artigos 3.º, do CPA e 

55.º, da LGT) e a presunção da boa-fé da actuação da Administração, como do 

contribuinte (artigo 59.º, n.º 2, da LGT).  

Mormente a iniciativa do contribuinte na edificação da referida dúvida fundada, no 

processo tributário têm assento os princípios da livre admissibilidade dos meios de prova 

(artigo 115.º, n.º 1, do CPPT) e da livre apreciação da prova (artigo 607.º, n.º 5, do Código 

de Processo Civil)21, pelo que o Tribunal está investido dos poderes/deveres de 

inquisitório que lhe são conferidos pelos artigos 99.º, n.º 1, da LGT, e 13.º, n.º 1, do CPPT. 

Porém, já não se considera existir dúvida fundada se o fundamento da aplicação 

dos métodos indirectos consistir na inexistência ou desconhecimento, por recusa de 

exibição, da contabilidade ou escrita e de mais documentos legalmente exigidos ou a sua 

falsificação, ocultação ou destruição, ainda que os contribuintes invoquem razões 

acidentais22 (n.º 2)23, o que não prejudica a possibilidade de na impugnação judicial o 

impugnante demonstrar erro ou manifesto excesso na matéria tributável quantificada (n.º 

3), mas terá que o fazer de modo inequívoco, não bastando, portanto, lançar meras 

dúvidas sem a concretização da produção de provas adequadas a tal desiderato. 
                                                           

20 MÁRIO AROSO DE ALMEIDA recorda-nos que «era tradicional, na jurisprudência portuguesa, a 
afirmação de que, atenta a presunção de legalidade de que beneficiariam os actos administrativos, recairia 
sobre o autor no contencioso de impugnação o ónus de infirmar a veracidade do preenchimento dos 
respectivos pressupostos. Pode, no entanto, dizer-se que esse entendimento jurisprudencial se encontra, hoje, 
superado, mercê da evolução doutrinal no mesmo sentido entretanto ocorrida» (Teoria Geral do Direito 
Administrativo: Temas Nucleares, Almedina, Coimbra, 2015, pp. 237-238). 
21 Aplicável, ex vi, do disposto no artigo 2.º, alínea e), do CPPT. 
22 Não é suficiente o argumento de o contribuinte ter sido alvo de um alegado furto para pelo menos se 
sustentar a existência de dúvidas fundamentadas sobre o facto (Tribunal Central Administrativo Norte, 
Acórdão de 17 de Março de 2005 – Proc. n.º 134/04). 
23 Isto é se o fundamento se contiver no disposto nas alíneas a) e b), do artigo 88.º, da LGT. Segundo o artigo 
10.º, do RCIPTA, a falta de cooperação do dos sujeitos passivos e demais obrigados tributários no 
procedimento de inspecção pode, quando ilegítima, constituir fundamento de aplicação de métodos 
indirectos de tributação, nos termos da lei.  
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Mantendo-se, todavia, a cargo da Administração, o ónus de remoção da dúvida fundada 

quanto à verificação dos pressupostos de facto de aplicação dos métodos indirectos. 

 

5. Da matéria de facto no processo penal 

A Constituição, no artigo 212.º, n.º 3, da Constituição, incumbe os tribunais 

tributários do julgamento das acções e recursos contenciosos que tenham por objecto 

dirimir os litígios emergentes das relações jurídicas tributárias. 

Bastas vezes, a definição da situação tributária apresenta-se mesmo como questão 

prévia de que depende a sorte do processo penal tributário24, conforme se pode alcançar, 

por exemplo, no não encerramento do inquérito (artigo 42.º, n.ºs 2 e 4, do RGIT) e na 

suspensão do processo penal tributário (artigo 47.º, do mesmo Regime)25. Mas esta 

prejudicialidade exige uma identidade dos factos que constituem pressuposto da 

liquidação e dos investigados ou controvertidos no âmbito do processo penal tributário.  

É necessário que se discuta situação tributária de cuja definição dependa a qualificação 

criminal dos factos imputados26.  

Pode então suceder que tenha sido proferida uma decisão em processo penal, 

                                                           

24 Para mais desenvolvimentos, veja-se RUI MARQUES, A liquidação de imposto e o processo penal 
tributário, Revista do Ministério Público, n.º 145, Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, 
Janeiro/Março, 2016, pp. 153-173. 
25 Vejam-se os artigos 48.º, e 21.º, n.º 4, do RGIT, sobre, respectivamente, o caso julgado da sentença de 
impugnação e a suspensão do prazo de prescrição do procedimento criminal. 
26 Vejam-se, por exemplo, os Acórdãos de 22 Março de 2006 - Proc. n.º 1124/2006-3 e de 6 de Junho de 2012 – 
Proc. n.º 36/08, respectivamente, do Tribunal da Relação de Lisboa e do Tribunal da Relação do Porto. 
A excepção ao princípio da suficiência do processo penal (artigo 7.º, do CPP), impõe que «a prejudicialidade 
abrangerá os casos em que da definição da questão prejudicial depende, não penas a punibilidade do facto, 
mas ainda a medida legal da pena (também chamadas circunstâncias modificativas, agravantes ou 
qualificativas ou atenuantes)», devendo estar fora do âmbito do sobrestar obrigatório «os casos em que da 
resolução da questão prejudicial depende apenas o reconhecimento de meras circunstâncias que confluem 
para determinar a medida concreta da pena, entre o seu máximo e o seu mínimo (art. 71.º do CP)» (JOSÉ 
LOBO MOUTINHO, A coordenação entre processo penal tributário e procedimento e processo tributários - 
algumas questões, Temas de Direito Fiscal Penal, Centro de Estudos Judiciais, Lisboa, 2013, p. 219.  
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maxime, tributário, sobre a mesma matéria de facto (ex: facturas falsas) que esteja a ser 

discutida no tribunal tributário onde corre termos a impugnação judicial da liquidação. 

A nosso ver, a questão tributária não deverá estar dependente da decisão da questão 

penal, desde logo porque na jurisdição penal vigora o princípio in dubio pro reo27, 

ficando as dúvidas sobre os factos integradores de infracção resolvidas a favor do 

arguido. Ao passo que no processo tributário, verificando-se a inexistência ou 

desconhecimento, por recusa de exibição, da contabilidade ou escrita e de mais 

documentos legalmente exigidos ou a sua falsificação, ocultação ou destruição, o onus 

probandi recai sobre o contribuinte que inviabilizou a possibilidade de avaliação directa 

a partir da contabilidade (artigo 100.º, n.º 2, do CPPT).  

Conforme assinalado pelo Tribunal Central Administrativo Norte, «não existe 

qualquer norma legal que atribua força de caso julgado no processo de impugnação 

judicial às decisões proferidas em processo criminal. Com efeito, o art. 84.º do C.P.P. 

apenas atribui relevância extraprocessual ao caso julgado no caso de decisões penais que 

apreciam pedidos cíveis e os arts 674.º-A e 674.º-B do C.P.C. apenas atribuem a decisões 

penais efeitos em processos de natureza cível e não de natureza tributária» (Acórdão de 17 

de Março de 2005 – Proc. n.º 108/04). 

                                                           

27 Segundo sancionado, lapidarmente, pelo Supremo Tribunal de Justiça, «O princípio do in dubio pro reo 
constitui uma imposição dirigida ao julgador no sentido de se pronunciar de forma favorável ao arguido, 
quando não tiver certeza sobre os factos decisivos para a decisão da causa; como tal, é um princípio que tem a 
ver com a questão de facto, não tendo aplicação no caso de alguma dúvida assaltar o espírito do juiz acerca da 
matéria de direito», mais acrescentando que «Este princípio tem implicações exclusivamente quanto à 
apreciação da matéria de facto, quer seja nos pressupostos do preenchimento do tipo de crime, quer seja nos 
factos demonstrativos da existência de uma causa de exclusão da ilicitude ou da culpa» (Acórdão de 12 de 
Março de 2009 – Proc. n.º 07P1769). Outrossim, revela-se acertado o entendimento do Tribunal da Relação 
de Coimbra: « O princípio do in dubio pro reo sendo emanação do princípio da presunção de inocência surge 
como resposta ao problema da incerteza em processo penal, impondo a absolvição do acusado quando a 
produção de prova não permita resolver a dúvida inicial que está na base do processo. Se, a final, persiste uma 
dúvida razoável e insanável acerca da culpabilidade ou dos concretos contornos da actuação do acusado, esse 
non liquet na questão da prova tem de ser resolvido a seu favor, sob pena de preterição do mandamento 
consagrado no artigo 32.º, n.º 2, da Constituição da República Portuguesa» (Acórdão de 25 de Março de 2010 
– Proc. n.º 1058/08.0TACBR.C1). 
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Em suma, o processo tributário não tem que aguardar pelo desfecho do processo 

penal nem se exige que este seja desfavorável ao contribuinte com a sua condenação. A 

obrigação tributária pode existir sem que haja qualquer crime, e daí que a extinção da 

responsabilidade penal tributária não implica só por si a extinção da responsabilidade 

pelo pagamento da prestação tributária (artigo 9.º, do RGIT)28. 

 

6. A problemática do segredo bancário 

O direito fundamental à reserva da intimidade da vida privada e familiar (artigo 

26.º, n.º 1, da Constituição) surge como bem jurídico fundamental tutelado pelo dever de 

sigilo bancário, donde que o crime de violação de segredo, previsto e punido no artigo 

195.º, do Código Penal, se integra entre os crimes contra a reserva de vida privada29. 

Enfatizando no sigilo bancário um dever de non facere, MENEZES CORDEIRO assevera 

que «Além do problema da intimidade privada, o desrespeito pelo segredo bancário põe 

ainda em causa a integridade moral das pessoas atingidas», uma vez que «a revelação de 

depósitos, movimentos e despesas pode ser fonte de pressão, de troça ou de suspeição»30. 

Não podemos deixar de acompanhar, de mão-cheia, a visão oferecida pelos 

constitucionalistas JORGE MIRANDA e RUI MEDEIROS, segundo a qual «Além de não 

haver qualquer princípio ou regra constitucional a dar guarida normativa a um “segredo 

do ter” (o que obriga alguns autores a recorrerem forçada e esforçadamente a “direitos 

fundamentais implícitos”), sempre haverá que ter em conta a necessidade da 
                                                           

28 Nem se contraponha o disposto no artigo 45.º, n.º 5, da LGT, segundo o qual sempre que o direito à 
liquidação respeite a factos relativamente aos quais foi instaurado inquérito criminal, o prazo geral de 
caducidade (quatro anos) é alargado até ao arquivamento ou trânsito em julgado da sentença, acrescido de 
um ano, pois aqui o legislador determina, scricto sensu, que o prazo de caducidade seja «alargado» (e não 
“suspenso”. 
 Para mais, veja-se o que dissemos em RUI MARQUES, A caducidade do direito de liquidação de imposto, 
Vida Económica, 2016, pp. 153-156. 
29 Capítulo VII, do Título I (Dos crimes contras as pessoas). 
30 MENEZES CORDEIRO, Manual de Direito Bancário, 3.ª edição, Coimbra, Almedina, 2008, p. 264. 
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concordância prática com outros interesses (ex.: combate à criminalidade organizada, 

combate à corrupção e tráfico de influências, combate à fraude fiscal, combate ao 

branqueamento de capitais, combate ao financiamento do terrorismo, etc.)31». 

Enquanto magno instrumento no combate contra a fraude e evasão fiscal, revelou-

se como inevitável a troca de informação entre Estados, exigindo uma concertação entre 

os vários interessados. Como referido por JÓNATAS E. M. MACHADO e PAULO 

NOGUEIRA DA COSTA, «A EU e os Estados membros têm todo o interesse em zelar pelos 

respectivos interesses financeiros e combater a fraude e a evasão fiscal. Este objectivo 

consegue-se mediante a simplificação de procedimentos, a utilização das tecnologias de 

informação (v.g. facturação electrónica), a troca de informações e a cooperação 

administrativa e jurisdicional»32. Assim tem acontecido num conjunto de iniciativas 

promovidas pela União Europeia, a OCDE, o Conselho da Europa e o Grupo dos 20, a um 

ritmo difícil de acompanhar. 

Com interesse para Portugal, começou a produzir efeitos a Convenção sobre 

Assistência Mútua Administrativa em Matéria Fiscal, foram aprovadas a integração da 

Norma Comum de Comunicação (Common Reporting Standard) e a transposição da 

Directiva 2014/107/UE, de 9 de Dezembro, que estabelece regras de comunicação e 

diligência devida para informações sobre contas financeiras, e aderiu-se ao Multilateral 

Competent Authority Agreement (MCAA), com grande relevância na matéria dos preços de 

transferência, bem como à plataforma Joint International Tax Shelter Information & 

Collaboration (JITSIC). E deverá ter lugar o reporte da informação financeira relevante a 

efectuar pelas instituições financeiras portuguesas, ao abrigo do Foreign Account Tax 

Compliance Act (FATCA), com os Estados Unidos da América. Também em 2016 

                                                           

31 JORGE MIRANDA e RUI MEDEIROS, Constituição Portuguesa Anotada, Tomo I, Coimbra Editora, 
Coimbra, 2005, p. 469. 
32 JÓNATAS E. M. MACHADO e PAULO NOGUEIRA DA COSTA, Manual de Direito Fiscal – Perspectiva 
Multinível, Almedina, Coimbra, 2016, p. 147. 
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começaram os trabalhos do Code of Conduct Group (Business Taxation), com vista a 

estabelecer uma lista da União Europeia de jurisdições não cooperantes, e ter lugar a 

primeira reunião sobre o Plano de Acção Base Erosion and Profit Shifting Action Plan33. 

Rememorando, já a Comissão para o Desenvolvimento da Reforma Fiscal 

(Comissão “Silva Lopes”) dedicara ao sigilo bancário uma parte importante (todo o 

Capítulo 9) do seu extenso Relatório, publicado em Abril de 1996. Nele se recomendava: 

«As possibilidades de acesso da Administração Fiscal às informações protegidas pelo sigilo 

bancário devem ser substancialmente ampliadas. A Comissão não considera que haja 

impedimentos constitucionais nessa matéria e não vê justificação para que o regime 

português tenha de ser muito mais limitativo para as autoridades fiscais do que os da 

generalidade dos outros países da União Europeia»34. 

 O acesso à informação protegida pelo segredo profissional ou qualquer outro 

dever de sigilo legalmente regulado depende de autorização judicial, nos termos da 

legislação aplicável, segundo dispõe o n.º 2, do artigo 63.º, da LGT. O Regime Geral das 

Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras (RGICSF)35, no artigo 79.º, n.º 2, alínea 

e)36, estabelece como excepção ao dever de segredo bancário que cobre os factos e 

elementos a revelação dos mesmos à Administração Tributária, no âmbito das suas 

atribuições. 

Por exemplo, concretizando os deveres de registo e de comunicação previstos no 

                                                           

33 Este Plano dá aos Estados as ferramentas para que possa ser assegurado que os lucros são tributados onde 
são gerados pela actividade económica, onde há criação de valor. Mais de uma dúzia de países em 
desenvolvimento têm participado directamente nos trabalhos e mais de 80 países não membros da OCDE e 
jurisdições que não integram o G20 deram o seu contributo.   
34 Relatório da Comissão para o Desenvolvimento da Reforma Fiscal, Ministério das Finanças, Lisboa, 1996, 
pp. 385-386. 
35 Aprovado pelo Decreto-Lei n.º 298/92, de 31 de Dezembro. 
36 Aditada, na sua actual redacção, pelo artigo 3.º da Lei n.º 94/2009, de 1 de Setembro, que aprovou medidas 
de derrogação do sigilo bancário, bem como a tributação a uma taxa especial dos acréscimos patrimoniais 
injustificados superiores a (euro) 100 000, procedendo a alterações ao Código do IRS, à LGT e ao RGICSF.  
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artigo 118.º-A, do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras 

(RGICSF), em face do teor do Aviso do Banco de Portugal n.º 8/2016, de 23 de Setembro, 

os elementos informativos relativos à conexão com ordenamento jurídico offshore, ao 

ordenante, ao beneficiário e à operação propriamente dita devem ser comunicados pelas 

instituições financeiras ao Banco de Portugal, sempre que as operações apresentem um 

valor unitário igual ou superior a €15.000 ou integrem um conjunto de operações de valor 

agregado igual ou superior a €15.000 euros que aparentem estar relacionadas entre si37. 

Na sequência dos trabalhos da Estrutura de Coordenação da Reforma Fiscal 

(ECORFI), a Lei n.º 30-G/2000, de 29 de Dezembro, passou a consignar-se no n.º 2, do 

mencionado artigo 63.º, da LGT, a possibilidade de derrogação do sigilo bancário pela 

Administração, sem necessidade de autorização judicial, vindo a ser introduzida a 

ressalva no n.º 3, pela Lei n.º 37/2010, de 2 de Setembro, de que o acesso à informação 

protegida pelo sigilo bancário faz-se nos termos previstos nos artigos 63.º-A, 63.º-B e 63.º-

C, que tratam, respectivamente, das informações automáticas relativas a operações 

financeiras, do acesso a informações e documentos bancários sem necessidade de 

consentimento dos seus titulares e das contas bancárias exclusiva e obrigatoriamente 

afectas à actividade empresarial (cujo acesso pela Administração também não carece de 

autorização dos titulares). 

Criando um processo especial de acesso a informação bancária para fins fiscais38, a 

referida Lei n.º 30-G/2000, de 29 de Dezembro, adoptando medidas destinadas a 

combater a evasão e fraude fiscais, introduziu o artigo 63.º-B, pelo qual se veio estabelecer 

                                                           

37 Ademais, estas operações (transferências e envios de fundos) transfronteiras são comunicadas à 
Autoridade Tributária e Aduaneira,  até ao final do mês de Julho do ano seguinte, ao abrigo do previsto no 
n.ºs 2 e 6, do artigo 63.º-A da LGT, através da declaração mod. 38, pelas instituições de crédito, sociedades 
financeiras e demais entidades que prestem serviços de pagamento. Ou seja, a Autoridade Tributária e 
Aduaneira apenas tomará conhecimento das ditas operações após as mesmas concretizadas, isto é, já 
deslocalizados os correspondentes recursos financeiros. 
38 Conforme denunciado na exposição de motivos da Proposta de Lei n.º 46/VIII. 
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as situações em que a Administração passou a ter o poder de aceder a todos os 

documentos bancários (excepto as informações prestadas para justificar o recurso ao 

crédito), nas situações de recusa de exibição daqueles documentos ou de autorização para 

a sua consulta, entre as quais, quando se verificar a impossibilidade de comprovação e 

quantificação directa e exacta da matéria tributável, nos termos do artigo 88.º, da LGT, e, 

em geral, quando estejam verificados os pressupostos para o recurso a uma avaliação 

indirecta.  

Desde logo surgem também individualizadas as manifestações de fortuna ou outros 

acréscimos patrimoniais injustificados, que também dão lugar a uma avaliação indirecta 

da matéria tributável [artigo 87.º, n.º 1, alínea f)], que a partir da Lei n.º 64-A/2008, de 31 

de Dezembro, são mesmo uma das situações em que a Administração pode aceder a 

«todas as informações ou documentos bancários» sem dependência do consentimento do 

titular dos elementos protegidos39 ou sequer da audiência prévia do mesmo40.  

Quanto à aplicação dos métodos indirectos em geral, a partir da Lei n.º 94/2009, de 

1 de Setembro, a Administração viu franqueado o acesso a «todas as informações ou 

documentos bancários», sem dependência do consentimento do titular dos elementos 

protegidos (nem de consentimento do banco ou autorização judicial), na redacção da 

alínea f), do n.º 1. Então, caindo também a obrigação de audição prévia do contribuinte e 

o efeito suspensivo do recurso judicial. Com a Lei n.º 82-B/2014, de 31 de Dezembro, 

passaram a também estar incluídas as informações ou documentos de outras entidades 

                                                           

39 Nem do banco ou tribunal. 
40 Aliás, na redacção do artigo 63.º-B em vigor no curto período decorrido entre a Lei n.º 64-A/2008, de 31 de 
Dezembro e a Lei n.º 94/2009, de 1 de Setembro, a decisão de derrogação do sigilo bancário no caso de 
manifestações de fortuna ou outros acréscimos patrimoniais injustificados não era susceptível de recurso 
hierárquico.  
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financeiras (que não os bancos)41 sem dependência do consentimento do titular dos 

elementos protegidos ou do banco (nem de autorização judicial). O mesmo regime se 

aplica quanto às contas bancárias exclusivamente afectas à actividade empresarial, dos 

sujeitos passivos de IRC, ou de IRS que disponham ou devam dispor de contabilidade 

organizada (artigo 63.º-C, n.ºs 4 e 5). 

Ou seja, na redacção actual do n.º 1, do artigo 63.º-B, no que aos métodos 

indirectos pode interessar, a Administração tem o poder de aceder a todas as informações 

ou documentos bancários, bem como a informações ou documentos de outras entidades 

financeiras, sem dependência do consentimento do titular dos elementos protegidos: 

quando se verifiquem indícios da existência de acréscimos de património não justificados 

de valor superior a (euro) 100 000, verificados simultaneamente com a falta de declaração 

                                                           

41 Entidades que exerçam actividade em território nacional, previstas como tal no artigo 4.º, da Lei n.º 
25/2008, de 5 de Junho, que estabelece medidas de natureza preventiva e repressiva de combate ao 
branqueamento de vantagens de proveniência ilícita e ao financiamento do terrorismo, transpondo para a 
ordem jurídica interna as Directivas n.ºs 2005/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de 
Outubro, e 2006/70/CE, da Comissão, de 1 de Agosto, relativas à prevenção da utilização do sistema 
financeiro e das actividades e profissões especialmente designadas para efeitos de branqueamento de 
capitais e de financiamento do terrorismo, procede à segunda alteração à Lei n.º 52/2003, de 22 de Agosto, e 
revoga a Lei n.º 11/2004, de 27 de Março. 
São as seguintes as entidades: a) Concessionários de exploração de jogo em casinos; b) Entidades pagadoras 
de prémios de apostas ou lotarias; c) Entidades exploradoras de jogos de fortuna ou azar, de apostas 
desportivas à cota e de apostas hípicas, mútuas ou à cota, quando praticadas à distância, através de suportes 
eletrónicos, informáticos, telemáticos e interativos, ou por quaisquer outros meios (jogos e apostas online); 
d) Entidades que exerçam actividades de mediação imobiliária e de compra e revenda de imóveis bem como 
entidades construtoras que procedam à venda directa de imóveis; e) Comerciantes que transaccionem bens 
cujo pagamento seja efectuado em numerário, em montante igual ou superior a (euro) 15 000, 
independentemente de a transacção ser realizada através de uma única operação ou de várias operações 
aparentemente relacionadas entre si; f) Revisores oficiais de contas, técnicos oficiais de contas, auditores 
externos e consultores fiscais; g) Notários, conservadores de registos, advogados, solicitadores e outros 
profissionais independentes, constituídos em sociedade ou em prática individual, que intervenham ou 
assistam, por conta de um cliente ou noutras circunstâncias, em operações: i) De compra e venda de bens 
imóveis, estabelecimentos comerciais e participações sociais; ii) De gestão de fundos, valores mobiliários ou 
outros activos pertencentes a clientes; iii) De abertura e gestão de contas bancárias, de poupança ou de 
valores mobiliários; iv) De criação, exploração, ou gestão de empresas ou estruturas de natureza análoga, 
bem como de centros de interesses colectivos sem personalidade jurídica; v) Financeiras ou imobiliárias, em 
representação do cliente; vi) De alienação e aquisição de direitos sobre praticantes de actividades 
desportivas profissionais; h) Prestadores de serviços a sociedades, a outras pessoas coletivas ou centros de 
interesses coletivos sem personalidade jurídica, que não estejam abrangidos nas alíneas f) e g). 
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de rendimentos ou com a existência, no mesmo período de tributação, de uma 

divergência não justificada com os rendimentos declarados [alínea c)]; ou quando se 

verifique a impossibilidade de comprovação e quantificação directa e exacta da matéria 

tributável, nos termos do artigo 88.º, e, em geral, quando estejam verificados os 

pressupostos para o recurso a uma avaliação indirecta [alínea f)]. 

A Lei n.º 94/2009, de 1 de Setembro, que alterou a redacção da alínea f), do n.º 1, do 

artigo 87.º («Acréscimo de património ou despesa efectuada, incluindo liberalidades»), 

modificou também a redacção da alínea c), do n.º 1, do artigo 63.º-B («acréscimos de 

património não justificados, nos termos da alínea f) do n.º 1 do artigo 87.º»), parecendo 

excluir do âmbito e para os efeitos do artigo 63.º-B as despesas efectuadas, incluindo as 

liberalidades, para só considerar aqui os acréscimos patrimoniais propriamente ditos. 

Verba cum effectu, sunt accipienda: não se presumem na lei palavras inúteis. Temos pois 

assente que na fixação do sentido e alcance da lei, o intérprete sempre presumirá que o 

legislador consagrou as soluções mais acertadas e soube exprimir o seu pensamento em 

termos adequados (artigo 9.º, n.º 3, da LGT). 

Pensamos que o desembaraço deste acesso não se aplica no caso do regime 

simplificado de tributação [artigo 87.º, n.º 1, alínea a)], pois neste não há um apuramento 

dos rendimentos empresariais e profissionais (categoria B, do IRS)42 a partir do declarado 

pelo contribuinte ou de uma avaliação43, mas obtido através da aplicação, ex lege, dos 

coeficientes previstos no artigo 31.º, do Código do IRS, pretendida pelo legislador por 

razões ponderosas de simplificação, aliviando os sujeitos passivos de baixos rendimentos 

                                                           

42 Estão abrangidos pelo regime simplificado os sujeitos passivos que, no exercício da sua actividade, não 
tenham ultrapassado no período de tributação imediatamente anterior um montante anual ilíquido de 
rendimentos da categoria B de (euro) 200 000 (artigo 28.º, n.º 2, do Código do IRS). 
43 O que não impede que, uma vez exercida pelo sujeito passivo a opção pelo regime simplificado, a 
Administração possa recorrer aos métodos indirectos para apurar o montante das vendas de mercadorias e 
produtos, as prestações de serviços ou os rendimentos, sobre os quais recaem os coeficientes previstos no 
artigo 31.º, do Código do IRS. Veja-se, por exemplo, a este propósito, o Acórdão do Tribunal Central 
Administrativo Sul, de 13 de Março de 2014 – Proc. n.º 07215/13).  
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do cumprimento de obrigações acessórias de cariz contabilístico, não colhendo uma 

oneração com o acesso directo a informações ou documentos protegidos pelo sigilo 

bancário.  

No mesmo sentido que propugnamos, DIOGO LEITE DE CAMPOS, BENJAMIM 

SILVA RODRIGUES e JORGE LOPES DE SOUSA, segundo os quais «Trata-se, assim, de 

situações em que, por opção legislativa, se prescinde da avaliação directa da matéria 

colectável, pelo que não pode justificar-se, generalizadamente, o acesso directo à 

documentação bancária, que pressupõe a necessidade de realização de avaliação directa»44. 

Para efeitos do disposto no artigo 68.º-B, considera-se “documento bancário” 

«qualquer documento ou registo, independentemente do respectivo suporte, em que se 

titulem, comprovem ou registem operações praticadas por instituições de crédito ou 

sociedades financeiras no âmbito da respectiva actividade, incluindo os referentes a 

operações realizadas mediante utilização de cartões de crédito» (n.º 10)45 e “documento de 

outras entidades financeiras” «qualquer documento ou registo, independentemente do 

respectivo suporte, que, não sendo considerado documento bancário, titule, comprove ou 

registe operações praticadas pelas referidas entidades» (n.º 11)46. 

Não se trata, no artigo 63.º-B, de um regime essencialmente massivo de 

comunicação automática, assente em listagens de movimentos, como o configurado no 

artigo 63.º-A, mas antes de um regime previsto para situações in casu, nas mais das vezes 

no âmbito de procedimentos externos de inspecção tributária, ou até processos criminais 

tributários, que passa pela divulgação de informações e documentos individualizados. 

Vistas as situações enunciadas taxativamente que habilitam a um acesso directo, e onde 

encontramos a avaliação indirecta, subjaz-lhes um risco de evasão fiscal que justificará a 

                                                           

44 DIOGO LEITE DE CAMPOS, BENJAMIM SILVA RODRIGUES e JORGE LOPES DE SOUSA, Lei Geral 
Tributária – Anotada e Comentada, 4.ª edição, Encontro da Escrita, Lisboa, 2012, p. 571. 
45 Redacção introduzida pela Lei n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro. 
46 Redacção introduzida pela Lei n.º 82-B/2014, de 31 de Dezembro. 
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derrogação plena do sigilo bancário, a expensas da Administração, sem necessidade de 

consentimento, nem tão-pouco do dever de audiência prévia, que, recorde-se, vemos ser 

exigido no caso do acesso a informação ou documentos titulados por familiares ou 

terceiros que se encontrem numa relação especial com o contribuinte (n.º 5, 2.ª parte). 

A decisão de derrogação do sigilo bancário, da competência do diretor-geral da 

Autoridade Tributária e Aduaneira ou dos seus substitutos legais (sem possibilidade de 

delegação), deve ser fundamentada com expressa menção dos motivos concretos que a 

justificou e notificada47 ao contribuinte no prazo de 30 dias após a sua emissão (n.º 4) 

para, querendo, no prazo de 10 dias, interpor recurso judicial para o tribunal tributário, 

com efeito meramente devolutivo, ou seja, a execução da decisão pode ser imediata, 

acedendo o Fisco à informação ou documentos pretendidos, mas, em caso de deferimento 

do recurso, tais elementos não poderão ser utilizados em sentido desfavorável ao 

contribuinte (n.º 6), razão pela qual o procedimento de inspecção tributária não deve ser 

concluído enquanto não transitar em julgado a decisão sobre o recurso judicial. 

Nos termos do n.º 2, do artigo 20.º, do CPPT, o prazo para a interposição do 

recurso judicial conta-se nos termos do Código de Processo Civil. Ou seja, Tratando-se de 

um processo judicial, segue as regras dos processos urgentes, nos termos do artigo 138.°, 

n.° 1 deste último Código, correndo o prazo de forma contínua nem havendo qualquer 

suspensão do mesmo no período correspondente às férias judiciais. 

Atento o princípio da impugnação unitária no Contencioso Tributário (artigo 54.º, 

do CPPT), este recurso judicial é um meio processual acessório que corresponde a um 

processo especial, de natureza urgente (artigos 146.º-B e 146.º-D, do mesmo Código), uma 

vez que será a liquidação de imposto, em sentido estrito, o último acto do procedimento, 

fixando a posição final da Administração e os correlativos direitos e deveres tributários, e, 

por isso, sindicável judicialmente, por força do disposto no artigo 268.º, n.º 4, da 

                                                           

47 Recorde-se que a eficácia da decisão depende da notificação (artigo 77.º, n.º 6, da LGT). 
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Constituição, que assegura a tutela jurisdicional contra quaisquer actos administrativos 

lesivos dos direitos ou interesses legalmente protegidos, como é o caso, manifestamente, 

de uma decisão de derrogação do sigilo bancário. 

Na petição apresentada, o contribuinte (recorrente) deve justificar sumariamente as 

razões da sua discordância quanto à decisão de acesso directo da Administração à 

informação bancária, acompanhando o seu requerimento dos respectivos elementos de 

prova, que devem revestir natureza exclusivamente documental. No caso das manifestações 

de fortuna e outros acréscimos patrimoniais não justificados (artigo 89.º-A, n.º 8, da LGT), 

não está vedada em absoluto a produção de prova testemunhal48. 

Quando, por exemplo, estejam verificados os pressupostos para o recurso a uma 

avaliação indirecta no que tange a uma dada sociedade (o contribuinte), o regime de 

acesso directo que se lhe aplica abrange também as sociedades que se encontrem numa 

relação de domínio com aquela (grupo de sociedades), conforme previsto no n.º 7, do 

artigo 63.º-B.  Por força do disposto no artigo 11.º, n.º 2, deverá ser atendida a definição 

operada pelo Código das Sociedades Comerciais (artigo 486.º). No caso dos familiares ou 

terceiros49 que se encontrem numa relação especial50 com o contribuinte, a 

Administração tem o poder de acesso directo nas situações de recusa da sua exibição ou 

de autorização para a sua consulta (n.º 2)51, mediante uma audiência prévia daqueles, os 

quais podem interpor recurso judicial da decisão com efeito suspensivo, ou seja, a 

execução da decisão está dependente do trânsito em julgado que lhe seja favorável (n.º 5). 

                                                           

48 Retenha-se que a norma constante da parte final do n.º 3, do artigo 146.º-B, foi declarada inconstitucional, 
com força obrigatória geral, pelo Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 759/2013, de 30 de Outubro (DR, 
18 Novembro), por violação dos artigos 20.º, n.º 1, em conjugação com o artigo 18.º, n.º 2, ambos da 
Constituição, quando aplicável por força do disposto no n.º 8, do artigo 89.º-A, da LGT, na medida em que 
exclui em absoluto a produção de prova testemunhal, nos casos em que esta é, em geral, admissível.  
49 Ex: Sócios, administradores ou gerentes. 
50 Veja-se o artigo 63.º, n.º 4, do Código do IRC. 
51 Antes da Lei n.º 94/2009, de 1 de Setembro, havia necessidade de uma autorização judicial expressa.  
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A Autoridade Tributária e Aduaneira presta ao Ministério da tutela informação 

anual de caráter estatístico sobre os processos em que ocorreu o levantamento do sigilo 

bancário e do sigilo previsto no Regime Jurídico do Contrato de Seguro, a qual é remetida 

à Assembleia da República com a apresentação do relatório detalhado sobre a evolução do 

combate à fraude e à evasão fiscais, previsto no artigo 64.º-B (n.º 12)52. De acordo com o 

Relatório de actividades desenvolvidas combate à fraude e evasão fiscais e aduaneiras de 

2015, neste ano foram instaurados 465 procedimentos administrativos de derrogação do 

sigilo bancário, tendo sido concluídas 119 decisões de levantamento de sigilo e 346 processos 

por autorização voluntária ou notificação do projecto de levantamento do sigilo bancário53. 

Por fim, diga-se que o regime previsto no artigo 63.º-B, da LGT, não prejudica a 

legislação aplicável aos casos de investigação por infracção penal (artigos 135.º, 181.º e 

182.º, do Código de Processo Penal). 

 

 

                                                           

52 Aditado pela Lei n.º 82-B/2014, de 31 de Dezembro. 
53 GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DOS ASSUNTOS FISCAIS, Relatório de actividades 
desenvolvidas combate à fraude e evasão fiscais e aduaneiras (2015), Lisboa, Junho de 2016, p. 121. 


