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QUESTIONÁRIO 

 

(Neste questionário é feito um conjunto de afirmações/interrogações 

sobre as quais são desenvolvidas outras afirmações ou considerações, 

elaboradas sob a forma de resposta. Em relação a cada situação só 

existe uma resposta certa. Identifique qual a alínea que integra a resposta 

correcta.) 

 

1. O exercício dos direitos dos sujeitos passivos perante a 
Administração Tributária depende da designação de 
representante por parte do contribuinte residente no estrangeiro 
ou que para ele se tenha deslocado temporariamente. Para o 
efeito, a Administração Tributária está obrigada a fazer ao 
representante indicado pelo contribuinte não residente todas as 
notificações que a este faria caso residisse em território 
nacional, incluindo aquelas que se reportem a actos «pessoais». 

a) A validade das decisões dos órgãos da Administração Tributária 

depende da notificação validamente realizada ao destinatário do 

acto.  

b) A notificação do representante do contribuinte residente no 

estrangeiro tem de ser feita através notificação pessoal, 

independentemente, do acto tributário ou decisão objecto da 

notificação. 

c) A notificação do representante de contribuinte residente no 

estrangeiro não obedece as regras específicas sendo-lhe 

aplicável as regras sobre notificações previstas nos artigos 38.º e 

39.º do CPPT. 



d) A notificação do representante de contribuinte residente no 

estrangeiro exige sempre a notificação deste através de carta 

registada com aviso de recepção. 

 

2. A constituição de mandatário pelo contribuinte no procedimento 
tributário é facultativa. O mandato forense não exige forma 
especial, podendo resultar de instrumento público ou de 
documento particular, quer ainda de declaração verbal da parte 
no auto de qualquer diligência que se pratique no processo (cfr. 
art.º 43.º do CPC), sendo que, em qualquer dos casos, se exige 
uma manifestação da vontade do contribuinte no sentido de ser 
representado no procedimento ou no processo pelo advogado 
por si escolhido. 

a) Não obstante a constituição de mandatário, as notificações para a 

prática de actos pessoais têm de ser feitas ao próprio sujeito 

passivo da relação jurídica tributária. 

b) No procedimento tributário, ainda que verifique a constituição de 

mandatário, as notificações dos actos tributários e das decisões 

dos órgãos da Administração Tributária são efectuadas na pessoa 

do sujeito passivo da relação jurídica tributária. 

c) Quando um interessado processual constituir mandatário para se 

fazer representar no processo/procedimento tributário, ao abrigo 

do disposto no art.º 40.º do Código de Processo e Procedimento 

Tributário, todas as notificações a este interessado processual 

terão que ser efectuadas na pessoa do mandatário constituído e 

no escritório deste. 

d) Só no processo judicial tributário, é que as notificações são feitas 

ao mandatário ainda que a constituição deste não seja obrigatória. 

 



3. Não há no art.º 39.º do Código de Procedimento e de Processo 
Tributário a consagração de uma presunção juris et de jure 
(presunção que não admite prova em contrário), mas de uma 
presunção juris tantum (presunção que admite prova em 
contrário), de alguma forma mitigada, na medida em que a prova 
do contrário, se encontra parametrizada pelo n.º 2 daquele artigo. 

a) As presunções previstas no artigo 39.º do CPPT só podem ser 

ilididas se o destinatário das notificações invocar e provar justo 

impedimento. 

b) Apenas o contribuinte tem legitimidade para ilidir a presunção 

constante do n.º 1 do art.º 39 do CPPT e, não quando e com os 

fundamentos que muito bem entender, mas apenas para 

demonstrar que a notificação, por facto que lhe não é imputável 

foi efectuada depois de decorridos os 3 dias referidos no referido 

n.º 1do art.º 39.º do CPPT. 

c) A presunção prevista no n.º 1 do art.º 39.º do CPPT pode ser 

ilidida pela Administração Tributária ou oficiosamente pelo 

Tribunal. 

d) As presunções previstas no art.º 39.º do CPPT impedem que nas 

leis tributárias existam presunções inilidíveis em matéria de 

notificação dos actos tributários. 

 

4. Não aproveita ao autor impugnante, para efeitos de tempestividade 
da apresentação da petição inicial em juízo, o envio pelo correio 
dirigido a morada errada, ainda que se trate de serviço da 
Administração Tributária, quando este próprio serviço não se trata 
de serviço periférico local. 

a) A petição de impugnação judicial não pode ser apresentada nos 

serviços da administração tributária, ainda que este seja o serviço 



periférico local em que legalmente deva considerar-se praticado o 

acto impugnado. 

b) A petição pode ser enviada por correio, sob registo, mas neste 

caso tem de ser endereçada ao tribunal tributário territorialmente 

competente. 

c) Para que a impugnação judicial tenha efeito suspensivo da 

execução fiscal, a respectiva petição tem de ser obrigatoriamente 

apresentada no serviço periférico local. 

d) A petição de impugnação judicial pode ser apresentada no 

tribunal tributário competente ou no serviço periférico local onde 

haja sido ou deva legalmente considerar-se praticado o acto 

tributário ou, em alternativa, enviada para estes serviços, sob 

registo. 

 

5. Não há que diferenciar o regime de contagem do prazo de 
impugnação do acto de retenção no que respeita ao termo inicial 
do prazo aplicável ao substituído, em comparação com o aplicável 
ao substituto. 

a) O prazo de impugnação com fundamento em erro na retenção na 

fonte conta-se a partir da notificação da decisão de indeferimento 

da reclamação graciosa, salvo se o fundamento da impugnação 

for exclusivamente matéria de direito, situação em que o prazo se 

conta a partir do termo do prazo da última entrega no ano do 

pagamento indevido. 

b) Os prazos para o substituído impugnar conta-se a partir do termo 

do prazo de cada entrega de imposto nos cofres do Estado, salvo 

se a entrega na fonte tiver a natureza de pagamento por conta do 

imposto devido a final.  



c) Em caso de erro na retenção na fonte, em que seja obrigatória a 

prévia reclamação graciosa, não se verifica a possibilidade de 

interposição de impugnação judicial com fundamento em 

presunção de indeferimento tácito da reclamação. 

d) Ainda que o fundamento invocado seja exclusivamente matéria de 

direito, o substituído tem de prévia e obrigatoriamente apresentar 

reclamação graciosa para invocar o erro na retenção na fonte. 

 

6. A decisão de avaliação, nos termos do art.º 89.º-A da LGT, 
constitui acto destacável do procedimento administrativo, pelo 
que se forma caso decidido ou caso resolvido na falta de recurso 
judicial dessa decisão, a qual, assim, se consolida na ordem 
jurídica, não podendo ser posta em causa na impugnação judicial 
da liquidação do tributo. 

a) A figura da impugnação unitária permite que, caso o contribuinte 

não tenha sindicado a legalidade da decisão de fixação da 

matéria tributável nos termos do art.º 89.º-A da LGT, possa 

invocar qualquer ilegalidade daquele procedimento na 

impugnação judicial do acto de liquidação. 

b) A decisão de tributação nos termos do artigo 89.º-A da LGT só 

pode ser sindicada através do recurso judicial previsto no artigo 

146.º-B do CPPT. 

c) O princípio da tutela plena e efectiva impõe que, em caso de 

preclusão do prazo do recurso judicial previsto no artigo 146.º-B 

do CPPT, o contribuinte possa lançar mão ao pedido de revisão 

da matéria tributável previsto no artigo 91.º da LGT. 

d) A decisão de fixação de matéria tributável, nos termos do artigo 

89.º-A da LGT, pode ser sindicada através da acção 



administrativa, a interpor no prazo de 3 meses a contar da 

notificação da decisão. 

 

7. A decisão do órgão da execução fiscal que ordenar a reversão do 
processo de execução fiscal tem de ser fundamentada com as 
razões de facto e de direito e validamente citada ao(s) 
destinatário(s). 

a) A oposição à execução fiscal só pode ter por fundamento facto ou 

factos susceptíveis de serem integrados em alguma das previsões 

das várias alíneas do n.º 1 do artigo 204.º do CPPT, os quais se 

referem todos à exigibilidade da dívida. 

b) A decisão que determinar a reversão do processo de execução 

fiscal pode ser sindicada através de impugnação judicial com 

fundamento em ilegalidade, desde que esta assente em ausência 

ou vício da fundamentação legalmente exigida. 

c) É a oposição à execução fiscal e não a impugnação judicial ou a 

reclamação prevista no art.º 276.º do CPPT o meio processual 

adequado para o revertido impugnar contenciosamente o 

despacho que ordena a reversão. 

d) A reversão da execução é um acto do órgão da execução fiscal, 

que pode ser sindicado através de oposição judicial ou através da 

reclamação prevista no artigo 276.º do CPPT, desde que seja 

invocado e provado o prejuízo irreparável. 

 

8. A apensação dos processos de execução fiscal é uma 
incumbência da Administração Tributária, naturalmente vista pelo 
legislador como um meio de tornar mais fácil a defesa do 
contribuinte, mas, seguramente, também, um modo eficiente e 



racional de gerir os recursos públicos. O contribuinte deve 
requerer ao órgão de execução fiscal essa apensação. 

a) A apensação dos processos não carece de ser requerida, visto 

que deve obrigatoriamente ocorrer oficiosamente. 

b) A apensação dos processos de execução fiscal, visto que tem 

subjacente os princípios da economia e celeridade processual, só 

pode ser ordenada com base em pretensão do executado 

deduzida em requerimento apresentado antes da citação. 

c) A apensação dos processos de execução tem exclusivamente por 

fim beneficiar o executado em matéria de custas processuais. 

d) A ausência de apensação dos processos de execução impede 

que o executado deduza uma única oposição judicial, ainda que a 

respectiva citação tenha ocorrido em segmento temporal próximo. 

 

9. A decisão condenatória proferida em processo de contra-
ordenação que transitar em julgado ou que se converta em 
definitiva sem que se mostre realizado o respectivo pagamento, é 
executada no âmbito da normal tramitação de processo de 
execução fiscal. 

a) A reversão do processo de execução fiscal para cobrança 

coerciva da coima depende do prévio consentimento do devedor 

originário. 

b) A intransmissibilidade da responsabilidade penal, princípio 

consagrado no n.º 3 do artigo 30.º da CRP, impede a reversão do 

processo de execução fiscal que tenha por objecto a cobrança 

coerciva de uma coima fiscal. 



c) Os fundamentos da decisão condenatória só podem ser 

sindicáveis, ainda que por iniciativa do responsável subsidiário, 

através da impugnação previstas no artigo 80.º do RGIT. 

d) Os fundamentos da condenação, transitada em julgado, em 

processo de contra-ordenação fiscal não são sindicáveis em sede 

de oposição, salvo se o oponente for o responsável subsidiário, 

nos termos previstos no artigo 8.º do RGIT. 

 

10. A reacção contra o indeferimento do pedido de reconhecimento 
da nulidade da citação não se faz através de oposição à execução, 
mas de reclamação judicial, pelo que a notificação de 
indeferimento de tal pretensão do executado constitui o termo 
inicial de contagem do prazo de 10 dias para dedução da 
reclamação prevista nos artigos 276.º e ss. do CPPT. 

a) A nulidade com fundamento em falta de citação é de 

conhecimento oficioso e pode ser invocada pelo interessado 

perante o órgão da execução fiscal até ao trânsito em julgado da 

decisão final que puser termo ao processo. 

b) As nulidades em processo de execução fiscal são todas de 

natureza absoluta. 

c) A nulidade da citação por inobservância das formalidades da 

citação pode ser arguida até ao trânsito em julgado da decisão 

final. 

d) A falta de citação em processo de execução fiscal só pode ser 

arguida perante o juiz da execução, nos termos previstos no n.º 2 

do artigo 103.º da LGT. 

 



11. A garantia dos créditos tributários pode ser constituída por 
iniciativa do devedor quando este pretenda obter a suspensão 
do processo de execução fiscal. Porém, decorrido o prazo 
posterior à citação sem que o pagamento se mostre realizado, o 
órgão da execução fiscal pode proceder à penhora de bens ou, 
em alternativa, proceder à hipoteca legal ou ao penhor de bens, 
observando o prescrito na lei. 

a) A sentença proferida na impugnação pauliana constitui título 

executivo admitido na execução fiscal contra o terceiro 

adquirente, mostrando, assim, que em caso de alienação dos 

bens com intenção doloso, ainda é possível garantir a cobrança 

dos créditos tributários. 

b) A impugnação pauliana não pode ser intentada por iniciativa do 

credor tributário, visto que é uma acção regulada no Código Civil. 

c) A hipoteca constitui uma garantia idónea para garantir os créditos 

tributários, porém, deve ser preterida em relação à penhora de 

bens, uma vez que esta oferece melhores garantias de cobrança 

dos créditos exequendos. 

d) Em toda e qualquer circunstância, o órgão da execução fiscal 

deve dar prioridade à penhora de bens, salvo se o executado se 

propuser apresentar como garantia uma garantia bancária. 

 

12. O arrolamento e o arresto, como medidas cautelares que são, 
podem ser objecto da impugnação judicial previstas no artigo 
144.º do CPP? 

a) Sim. O arresto e o arrolamento revestem a natureza de medidas 

ou providências cautelares, pelo que, uma vez notificado da 

decisão que ordenar a adopção da medida cautelar, se o 

contribuinte considerar a medida lesiva dos seus direitos ou 



interesses legalmente protegidos, pode, no prazo de 15 dias, 

impugnar a respectiva decisão. 

b) A decisão que ordenar a realização do arresto ou do arrolamento 

não pode ser sindicada através de impugnação judicial. 

c) O arresto é sempre um acto do órgão da execução fiscal, pelo que 

a verificação dos respectivos pressupostos só pode sede avaliada 

em sede da reclamação prevista nos artigos 276.º a 278.º do 

CPPT. 

d) As providências cautelares dependem da acção principal, pelo 

que, uma vez ordenadas, só podem ser sindicadas através dos 

meios processuais adequados e idóneos para discutir a legalidade 

ou a inexigibilidade da dívida exequenda. 

 

13. Quando os actos administrativos em matéria tributária 
comportem a apreciação da legalidade do acto de liquidação, 
deve ser utilizado o processo de impugnação, para os atacar. 
Porém, a acção administrativa é o meio processual adequado 
para atacar os actos administrativos em matéria tributária, que 
não comportem a apreciação da legalidade do acto de liquidação.  

a) A acção administrativa só pode ser utilizada para reagir contra 

actos administrativos que não sejam emergentes da relação 

jurídica tributária. 

b) Os actos tributários ou os actos administrativos em matéria 

tributária só podem ser sindicados através de impugnação ou de 

outra acção judicial regulada no CPPT. 

c) A ilegalidade da decisão que indeferir, total ou parcialmente, um 

pedido de reconhecimento de benefício fiscal pode ser arguida 



através de acção administrativa, a interpor no prazo de 3 meses a 

contar da notificação do interessado. 

d) O exercício da actividade tributária está sujeita ao princípio da 

legalidade, podendo, qualquer ilegalidade praticada por um órgão 

da administração tributária, ter reflexos na situação tributária do 

contribuinte, designadamente, ao nível do montante de imposto a 

suportar pelo contribuinte, razão pela qual os actos tributários ou 

os actos em matéria tributária só podem ser sindicados através de 

um tipo de impugnação judicial regulada no CPPT. 

 

14. A execução fiscal visa a cobrança coerciva dos créditos 
tributários ou de outras dívidas ao Estado ou a outras pessoas 
colectivas de direito público, designadamente, quando a 
obrigação de pagamento seja emergente de acto administrativo 
devidamente fundamentado e notificado ao devedor. 

a) No contencioso associado á execução fiscal, as custas 

processuais são sempre liquidadas em função do valor da dívida 

exequenda instaurada. 

b) No contencioso associada à execução fiscal a Fazenda Pública 

está isenta de custas processuais. 

c) As custas processuais no contencioso associado à execução 

fiscal são liquidadas com base nos normativos do Regulamento 

das Custas dos Processos Tributários, aprovado através do 

Decreto-Lei n.º 29/98, de 11 de Fevereiro. 

d) No contencioso associado à execução fiscal, nos casos em que 

esteja em causa compensação, penhora ou venda de bens ou de 

direitos, o valor atendível para efeitos de custas corresponde ao 

valor dos bens ou direitos penhorados, vendidos ou objecto de 

compensação, se inferiores à dívida exequenda. 



 

15. Distinga entre a garantia de duplo grau de jurisdição e a garantia 
de duplo grau de decisão. 

a) Não há lugar a qualquer distinção porque o duplo grau de decisão 

e o duplo grau de jurisdição são conceitos coincidentes aplicáveis 

à mesma estrutura hierárquica e orgânica de serviços dos Estado. 

b) O princípio do duplo grau de decisão visa obstar a que a mesma 

pretensão do contribuinte, por regra, seja objecto de decisão por 

mais que dois órgãos da Administração Tributária, o que não se 

verifica em relação à decisões judiciais, as quais estão sujeitas a 

múltiplos graus de jurisdição.  

c) O duplo grau de decisão e o duplo grau de jurisdição visam 

acautelar que sejam proferidas decisões judiciais, caso a 

pretensão do contribuinte esteja a ser alvo de apreciação em 

sede de procedimento tributário. 

d) O princípio do duplo grau de decisão, determina que a mesma 

pretensão do contribuinte não pode ser apreciada, 

sucessivamente, por mais de dois órgãos integrados na mesma 

administração tributária e algo de semelhante se verifica ao nível 

da hierárquica dos tribunais tributários. 

 

16. Os actos tributários podem ser inexistentes, nulos ou anuláveis. 
Em regra, a invalidade dos actos tributários ou dos actos em matéria 
tributária manifesta-se sob a forma de anulabilidade. 

a) Em regra, os actos de liquidação não enfermam de qualquer vício 

que coloque em crise a sua validade, razão pela qual quando tal 

se verifica, a lei os sanciona com a nulidade e os elimina do 

ordenamento jurídico tributário. 



b) Os vícios dos actos tributários só são sancionados com a nulidade 

quando se verifique a falta de qualquer dos elementos essenciais 

do acto, e quando houver lei que expressamente preveja esta 

forma de invalidade. 

c) Em regra, os vícios imputados ao acto tributário impugnado 

apenas determinarem a anulabilidade do mesmo, pelo que o 

direito de impugnação não fica sujeito a qualquer prazo 

estabelecido no CPPT. 

d) Os actos tributários de liquidação, caso a sua invalidade seja 

arguida com fundamento em nulidade, têm de ser impugnados no 

prazo previsto no n.º 1 do artigo 102.º do CPPT. 

 

17. Os prazos no procedimento tributário são contados nos termos 
do artigo 279.º do Código Civil, não lhe sendo aplicáveis as 
regras do artigo 77.º do Código de Procedimento Administrativo. 
O prazo para a prática dos actos no processo judicial tributário 
conta-se nos termos do artigo 138.º do Código de Processo Civil. 

a) O prazo para interposição de uma impugnação judicial suspende-

se durante as férias judiciais. 

b) À contagem dos prazos de interposição de uma impugnação 

judicial ou de uma oposição judicial aplicam-se as mesmas 

regras. 

c) O prazo de interposição da reclamação prevista no artigo 276.º do 

CPPT não se suspende nas férias judiciais, visto que a 

reclamação tramita como processo urgente. 

d) O prazo de 10 dias para interpor recurso judicial da decisão 

administrativa de fixação da matéria tributável por método 

indirecto ao abrigo do art.º 89.º-A da LGT (n.º 2 do art.º 146.º-B do 



CPPT), é um prazo de impugnação judicial que, por força do n.º 1 

do art.º 20.º do CPPT, se conta nos termos do Código Civil. 

 

18. É legalmente viável a prossecução da execução fiscal contra o 
responsável subsidiário, por reversão realizada (ao abrigo do 
art.º 24.º da LGT) antes ou depois da declaração de insolvência 
da sociedade devedora, com a penhora de bens do revertido 
independentemente da data da sua aquisição, na medida em que 
só relativamente à entidade insolvente fica a possibilidade de 
penhora limitada a bens ulteriormente adquiridos, não fazendo 
sentido invocar a restrição do n.º 5 do art.º 180.º do CPPT 
relativamente ao responsável subsidiário caso inexista 
declaração de insolvência quanto a si. 

a) Em caso de insolvência do devedor originário, a reversão do 

processo de execução fiscal contra os responsáveis subsidiários 

só pode ter lugar após a liquidação do património do insolvente e 

a extinção do respectivo processo.  

b) Em caso de insolvência a cobrança dos créditos tributários fica 

sujeita ás regras de reclamação e verificação de créditos, através 

da sentença a proferir pelo juiz da insolvência, ficando, assim, 

prejudicada a efectivação das responsabilidade subsidiária. 

c) Em caso de insolvência do devedor originário, a responsabilidade 

dos gerentes e/ou administradores é requalificada em 

responsabilidade solidária. 

d) A declaração de insolvência do devedor originário e subsequente 

avocação dos processos de execução fiscal não obsta a que o 

órgão da execução fiscal promova a reversão dos processos de 

execução contra os responsáveis subsidiários, devendo, aliás, 



acautelar tais procedimentos previamente ao envio dos processos 

ao tribunal da insolvência. 

 

19. A citação é um acto essencial no processo de execução, visto 
que consubstancia a formalidade através da qual o devedor toma 
conhecimento que foi instaurada contra si um processo de 
execução fiscal, bem como fica a conhecer todos os elementos 
referentes á caracterização da dívida exequenda, e é chamado ao 
processo a produzir a defesa dos seus direitos e interesses 
legalmente protegidos. 

a) A nulidade por falta de citação pode ser arguida como fundamento 

de oposição judicial. 

b) A nulidade por falta de citação do executado deve ser arguida 

através de requerimento dirigido ao órgão da execução fiscal, mas 

só pode sê-lo no prazo da contestação em execução fiscal. 

c) A nulidade por falta de citação do cônjuge só pode ser arguida Até 

à marcação da venda dos bens penhorados. 

d) Se não ocorrer falta de citação do responsável subsidiário, mas 

apenas estiver em causa a falta de requisitos essenciais do título 

executivo, tal nulidade deve ser arguida no prazo da oposição, 

sob pena da arguição ser julgada extemporânea. 

 

20. Atento o princípio da tutela plena e efectiva, princípio que garante 
o acesso ao direito e aos tribunais, que efeitos produz sobre o a 
tramitação da oposição judicial o pagamento da dívida e 
exequenda e acrescido? 

a) A oposição judicial tramita de forma autónoma em relação ao 

processo de execução fiscal, não produzido o pagamento da 



dívida exequenda, em qualquer situação, efeitos sobre ao normal 

evolução da tramitação processual da oposição. 

b) O pagamento da dívida exequenda conduz sempre à extinção da 

oposição judicial, salvo se esta tiver por finalidade a apreciação 

da legalidade da liquidação ou o controlo jurisdicional da 

actividade do órgão da execução fiscal, nos termos previstos na 

lei. 

c) A oposição à execução fiscal tem tramitação processual 

autónoma, embora a sua finalidade consista em produzir uma 

contestação à execução fiscal, razão pela qual o executado que 

foi citado em várias execuções fiscais, que não se encontram 

apensadas, pode deduzir uma única oposição. 

d) O pagamento da dívida exequenda e acrescido conduz à extinção 

da oposição judicial, porquanto, o pagamento representa o 

reconhecimento da exigibilidade da divida e, consequentemente, 

a oposição perde o seu objecto, restando ao juiz do tribunal 

tributário declarar a sua extinção. 

 

21. A reclamação dos actos do órgão da execução fiscal, embora 
funcione como um meio processual com carácter e função 
residual, atento o tipo de actos processuais que podem ser 
sindicados e controlados jurisdicionalmente no âmbito desta 
reclamação, levam a que a mesma assuma uma especial 
relevância como meio de protecção e de defesa dos direitos e 
interesses do executado e de outros interessados com 
legitimidade para intervir no processo de execução fiscal. 

a) Antes da sua instaurada, a reclamação das decisões do órgão da 

execução fiscal não é qualificada como processo urgente, razão 



pela qual o prazo para a sua interposição se suspende durante as 

férias judiciais. 

b) A reclamação dos actos do órgão da execução fiscal só pode ser 

apresentada pelo executado ou pela pessoa que tenha requerido 

a sub-rogação. 

c) O prazo para apresentação da reclamação prevista no artigo 276.º 

do CPPT não se suspende durante as férias judiciais, visto que a 

reclamação, nos termos da lei, não é um processo urgente, 

apenas tramita como processo urgente. 

d) A reclamação do artigo 276.º do CPPT visa garantir ao executado 

e demais interessados a tutela plena e efectiva dos seus direitos, 

razão pela qual a reclamação pode ter por objecto qualquer 

fundamento susceptível de controlo jurisdicional. 

 

22. Tendo sido efectuado pelo contribuinte, na forma de 
processo por si escolhida (oposição) um pedido de 
anulação da liquidação adicional, verifica-se erro na 
forma do processo. Não é possível a convolação se a 
petição apresentada o foi para além do prazo de 3 meses 
após o termo do prazo para pagamento voluntário do 
tributo. 

a) A convolação por erro na forma do processo não exige a 

observância de quaisquer requisitos, sob pena de ficar 

prejudicada ou precludida a defesa dos legítimos 

interesses do autor do pedido. 

b) A convolação da impugnação judicial em oposição judicial 

é, em regra, inviável por força da inexistência do requisito 



substantivo traduzida na tempestividade do meio 

processual, sob pena do juiz praticar um acto inútil, o que, 

nos termos da lei, não deve ocorrer. 

c) A convolação de uma reclamação do artigo 276.º do CPPT 

em oposição judicial pode ser realizada pelo órgão da 

execução fiscal. 

d) A convolação com fundamento em erro sobre a forma do 

processo deve ser requerida ao juiz do tribunal tributário, 

estando vedado ao juiz a sua concretização oficiosamente. 

 

23. É possível pedir cumulativamente, em acção 
administrativa, a anulação (declaração de nulidade) dos 
actos de inscrição na matriz e dos actos de avaliação e 
fixação do valor patrimonial dos respectivos prédios, pois 
tais actos encontram-se entre si colocados numa relação 
de dependência, nomeadamente porque da existência ou 
validade dos primeiros depende a validade dos segundos. 

a) As incorrecções nas inscrições matriciais podem ser 

objecto de impugnação judicial no prazo de 30 dias, na 

sequência de prévio pedido do contribuinte, e desde que a 

Administração Tributária não se pronuncie no prazo de 90 

dias. 

b) Os pedidos de correcção de inscrição matricial podem ser 

efectuados a todo o tempo, mas não estão sujeitos a 

controlo jurisdicional. 



c) A impugnação da decisão de indeferimento expresso ou 

tácito do pedido de correcção da inscrição matricial tem de 

ser prévia e obrigatoriamente precedida de recurso 

hierárquico. 

d) A impugnação dos actos de fixação dos valores 

patrimoniais tem sempre efeito suspensivo do acto de 

liquidação. 

 

24. O incidente de requerimento do órgão da execução fiscal de 
autorização judicial para auxílio das autoridades policiais na 
entrega efectiva de coisa imóvel que serve de domicílio, não se 
apresenta como o próprio para nele o executado arguir 
nulidades, mesmo insanáveis, do processo executivo. 

a) As nulidades insanáveis ou absolutas só podem ser conhecidas 

oficiosamente ou arguidas pelos interessados perante o juiz do 

tribunal tributário. 

b) O incidente de anulação da venda deve ser arguido em petição 

dirigida ao juiz do tribunal tributário. 

c) O indeferimento do incidente de anulação da venda pode ser 

objecto de controlo jurisdicional através da reclamação prevista no 

artigo 276.º do CPPT. 

d) O incidente de anulação da venda dos bens penhorados, uma vez 

apresentado no órgão da execução fiscal, tem de subir de 

imediato ao tribunal tributário, sob pena de deferimento tácito. 

 

25. O art.º.100.º do CPPT integra uma a



incerto na aplicação da lei e com alcance análogo ao do princípio 

processo penal. Tal princípio leva a que o interesse substancial 
da justiça domine o actual processo tributário em detrimento do 
mero interesse formal ou financeiro do Estado. Este princípio 
consubstancia uma aplicação no processo de impugnação 
judicial da regra geral sobre o ónus da prova no procedimento 
tributário enunciada no art.º 74, n.º 1, da LGT. 

a) Sempre que exista fundada dúvida sobre a existência e 

quantificação do acto tributário, independentemente do sistema 

de avaliação utilizado para quantificar a matéria tributável, deve 

o acto tributário ser anulado. 

b) Em caso de dúvida sobre a existência e quantificação do acto 

tributário, este só deve ser alvo de anulação se o contribuinte fizer 

prova de que não possuir o obteve rendimentos susceptíveis de 

tributação. 

c) Só em situações em que houver a certeza que não existe o facto 

tributário se deverá fazer-se aplicação da regra sobre o ónus da 

prova, decidindo a questão a favor de quem tem tal ónus, ainda 

que persista a fundada dúvida sobre a existência e quantificação 

do acto tributário. 

d) Em caso de dúvida fundada sobre a existência e quantificação do 

facto tributário, deve o acto tributário ser anulado, salvo se a 

tributação resultar de avaliação indirecta com fundamento em 

inexistência ou desconhecimento, por recusa de exibição da 

contabilidade ou escrita e de mais documentos fiscalmente 

relevantes, ou da sua falsificação, ocultação ou destruição, ainda 

que o contribuinte invoque razões acidentais. 

 



26. A doutrina e a jurisprudência coincidem no entendimento de que 
o acto tributário de liquidação é por natureza um acto divisível e, 
consequentemente, é susceptível de anulação parcial, no 
respectivo processo de impugnação. Sem embargo, a 
circunstância da contabilidade ser una não colide com a sua 
correcção, por parte da Administração Tributária, através da 
utilização simultânea de correcções técnicas e métodos 
indirectos. 

a) Embora o acto tributário seja divisível, o carácter unitário da 

decisão sobre a tributação dos rendimentos impede que num 

procedimento de inspecção tributária sejam aplicados 

simultaneamente, embora em relação a factos diferentes, o 

sistema de avaliação directa e o sistema de avaliação indirecta 

em relação ao mesmo tributo e período de tributação. 

b) A procedência parcial de uma impugnação implica a anulação do 

acto tributário de liquidação e a, consequente, realização de uma 

nova liquidação do valor do imposto que se mostrar devido. 

c) A aplicação simultânea de sistemas de avaliação da matéria 

tributável diferenciados impõe ao contribuinte a utilização de 

diferentes meios de defesa para sindicar as decisões dos órgãos 

da Administração Tributária, ainda que estas respeitem ao mesmo 

tributo e período de tributação e sejam proferidas em resultado da 

mesma acção de inspecção tributária. 

d) Para efeitos de apuramento da situação tributária do contribuinte 

e quantificação da matéria tributável, só pode haver aplicação 

conjunta do sistema de avaliação directa com o regime 

simplificado de tributação. 

 



27. O indeferimento, pelo órgão de execução fiscal, de requerimento 
de suspensão da execução mediante penhor de bem de terceiro, 
com fundamento na falta de consentimento do titular do direito 
de propriedade, sem que, antes, se tenha diligenciado no sentido 
de obter o seu consentimento, constitui violação do princípio da 
colaboração ínsito no art.º 59.º da Lei Geral Tributária. 

a) No processo de execução fiscal não se podem penhor bens de 

terceiro, sob pena de serem deduzidos embargos de terceiro. 

Porém, o órgão da execução fiscal pode aceitar como garantia a 

constituição de hipoteca ou de penhor sobre bens de terceiro, 

desde que este dê o seu consentimento. 

b) No processo de execução fiscal a hipoteca ou o penhor só pode 

ser constituído como garantia por iniciativa do órgão da execução 

fiscal 

c) Os embargos de terceiro são o meio processual adequado e 

idóneo para reagir contra a penhora de bens ilegal por 

inobservância do princípio da proporcionalidade e da hierarquia 

dos bens prioritariamente a penhorar. 

d) No processo de execução fiscal não há lugar à constituição de 

penhor, visto que o órgão de execução a qualquer momento pode 

ordenar a penhora de bens inscritos em nome do executado. 

 

28. O exame da caducidade do direito à liquidação pode verificar-se 
no âmbito do processo de impugnação, desde que estejamos 
perante situação que se reconduz à estruturação de liquidação 
fora do prazo de caducidade e, necessariamente, também a 
respectiva notificação ser efectuada fora do prazo. Dir-se-á que, 
em regra, a caducidade por contender com a legalidade deve 
visualizar-se como fundamento típico do processo de 



impugnação judicial e não do processo de oposição à execução 
fiscal. 

a) O exercício do direito à liquidação exige que o sujeito passivo da 

relação jurídica tributária seja validamente notificado no prazo 

previsto na lei. A falta desta notificação pode constituir 

fundamento de oposição judicial. 

b) A caducidade do direito à liquidação dos tributos não pode ser 

invocada em sede de reclamação graciosa, salvo se esta tiver a 

natureza de impugnação administrativa necessária. 

c) A caducidade do direito à liquidação obsta a que o credor 

tributário proceda à extracção de título executivo com vista à 

promoção da cobrança coerciva da dívida tributária. 

d) A caducidade pode ser invocada em sede de impugnação judicial 

ou através da interposição de acção administrativa. 

 

29. A citação de cada um dos devedores, principal ou subsidiário, 
verificada no âmbito do processo de execução fiscal, interrompe 
a prescrição (cfr. artigo 49º, n.º 1) e só pode ocorrer uma vez 
relativamente a cada um deles. Porém, as causas de interrupção 
da prescrição verificadas relativamente ao devedor principal são 
oponíveis ao devedor subsidiário (artigo 48º, n.º 2 da LGT), a 
menos que a citação deste (devedor subsidiário) ocorra mais de 
5 anos após a liquidação do imposto (artigo 48º, n.º 3 da LGT). 

a) As dívidas revertidas contra o responsável subsidiário prescrevem 

no prazo de cinco anos a contar da citação, salvo em caso de 

interposição de oposição judicial. 

b) As causas de suspensão do prazo de prescrição não são eficazes 

em relação ao responsável subsidiário se a suspensão tiver 



ocorrido em resultado de acção ou facto imputável ao devedor 

originário. 

c) O prazo de prescrição é de conhecimento oficioso, podendo esta 

acontecer por iniciativa do órgão da execução fiscal ou do juiz se 

o processo de execução subir ao tribunal tributário. 

d) Em situação alguma a prescrição da dívida exequenda pode ser 

conhecida em sede de impugnação judicial.  

 

30. O artigo 201.º do Código de Procedimento e de Processo 
Tributário não proíbe a dação em pagamento (nos termos latos 
em que aquele preceito deve ser interpretado e tendo em 
consideração o conteúdo, natureza e efeitos da própria dação), 
relativamente a parte da obrigação tributária, desde que a 
Administração Tributária a tal não se oponha, podendo manter-se 
o prosseguimento da execução quanto ao remanescente da 
dívida. 

a) A dação de bens em pagamento só pode ser autorizada se 

abranger a totalidade da dívida exequenda e acrescido. 

b) O prazo para requerer a dação de bens em pagamento é 

coincidente com o prazo de que o executado beneficia para 

requerer o pagamento da dívida em prestações. 

c) Se o contribuinte decair em processo de contencioso, o prazo 

para requerer o pagamento em prestações não coincide com 

prazo para requerer a dação de bens em pagamento, mas pode 

ser realizado até à marcação da venda dos bens penhorados. 

d) O indeferimento de pedido de pagamento em prestações de 

dívida exequenda de valor inferior a 500 unidades por conta não 

pode ser objecto de controlo jurisdicional.  



 

31. A AT pode, independentemente do consentimento do executado 
e por sua iniciativa, constituir penhor ou hipoteca legal para 
garantia (especial) dos créditos tributários, sempre que o 
interesse da eficácia da cobrança o torne recomendável, o que 
significa que a constituição de tais garantias têm que ser 
necessárias à cobrança efectiva da dívida (cfr. artigos 50.º n.º 1, 
alínea b) da Lei Geral Tributária e 195.º do Código de 
Procedimento e de Processo Tributário). 

a) A hipoteca legal pode ser constituída logo que se mostre 

instaurada a execução fiscal. 

b) As garantias desde que constituídas por iniciativa da 

Administração Tributária não têm de guardar que decorra o 

prazo posterior à citação do executado para poderem ser 

efectivadas. 

c) Não estando demonstrado que aquela especial necessidade de 

garantir a efectiva cobrança se verificava à data de constituição 

do penhor, deve ter-se este por ilegal se constituído antes de 

decorrido o prazo que o executado dispunha para voluntariamente 

pagar, requerer o pagamento em prestações, requerer a dação 

em pagamento ou deduzir oposição. 

d) As garantias idóneas para garantir a dívida exequenda e 

acrescido, uma vez aceites pelo órgão da execução fiscal, não 

podem ser reforçadas, salvo se a sua depreciação resultar de 

acto culposo imputável ao devedor. 

 

32. Independentemente de a decisão de decretamento de arresto ter 
assentado na prova de factos capazes de preencher as alíneas a) e 
b) do n.º 1 do artigo 136.º do CPPT ou na prova presumida do 



fundado receito, se o arrestado, em oposição ao arresto, alega e 
prova factos suficientes a afastar a força probatório que 
anteriormente havia sido recolhida ou a afastar a presunção 
mencionada deve aquela oposição ser julgada procedente, 
ordenado o levantamento do arresto provisoriamente decretado, 
bem como o cancelamento de todos os registos que entretanto 
hajam sido efectuados. 

a) A decisão que decretar o arresto pode ser impugnada pelo 

devedor, salvo se o fundado receio assentar em presunção legal 

e a dívida exequenda respeitar a tributos retidos na fonte ou a 

tributos repercutidos a terceiros. 

b) Em toda e qualquer situação o arresto de bens só caduca se 

ocorrer a prescrição da dívida exequenda. 

c) O arresto só pode ser convertido em penhora mediante 

autorização do juiz do tribunal tributário, mediante pedido 

fundamento do órgão da execução fiscal. 

d) A decisão que decretar o arresto de bens só pode ser objecto de 

controlo jurisdicional mediante recurso interposto nos termos do 

art.º 279.º e segs. do CPPT. 

 

33. A não observância da forma de notificação legalmente exigida 
constituirá uma irregularidade que não afectará o valor da 
notificação, desde que se comprove que ela foi efectivamente 
efectuada, uma vez que as formalidades processuais são meios 
de garantir objectivos e não finalidades em si mesmas. 

a) As notificações dos actos tributários ou das decisões dos órgãos 

da AT têm de ser validamente realizadas, o que implica a 

observância da lei, quer quanto ao conteúdo da notificação, quer 



quanto à forma da notificação, sob pena de nulidade do acto de 

notificação, nos termos previstos na lei. 

b) O prazo para interposição de impugnação judicial com 

fundamento em nulidade é de três meses a contar do efectivo 

conhecimento do vício por parte do interessado. 

c) A falta de fundamentação da decisão não pode ser invocada em 

sede de impugnação judicial, salvo se o contribuinte tiver utilizado 

o mecanismo previsto no artigo 37.º do CPPT. 

d) A falta de notificação da decisão tem por consequência a 

invalidade da decisão e não a sua ineficácia. 

 

34  Perante a existência de uma dívida tributária em execução fiscal 
resta à AT proceder à penhora, posto que, nos termos da lei, 
todos os bens do devedor respondem pelas dívidas, à excepção 
daqueles que a lei declare impenhoráveis. Significa isto, 
portanto, que a penhora se apresenta como o resultado de uma 
actuação vinculada, ou seja, que não está na disponibilidade do 
órgão da execução fiscal. 

a) Decorrido o prazo posterior à citação, o órgão da execução fiscal 

têm de proceder à penhora dos bens necessários ao pagamento 

da dívida exequenda e acrescido, salvo se a dívida já se mostrar 

garantida, nos termos da lei 

b) O órgão da execução fiscal só pode proceder à penhora de bens 

uma vez decorrido o prazo de 30 dias após a citação pessoal do 

executado. 

c) Se a penhora de bens for efectuada antes de decorrido o prazo 

posterior à citação, isto é, o prazo de que o executado beneficia 

para deduzir oposição judicial, ainda que a citação tenha sido 



devolvida, a penhora é ilegal e pode ser sindicada através da 

reclamação prevista no artigo 276.º do CPPT. 

d) A extensão da penhora, atenta a informação existente no 

processo de execução fiscal, não pode ser superior à soma do 

valor da dívida exequenda, juros de mora e custas processuais, 

acrescidos de 25%, sob pena de violação do princípio da 

proporcionalidade.  

 

35. As normas anti abuso visam impedir comportamentos 
fraudulentos e ardilosos dos contribuintes com vista à obtenção de 
vantagem fiscais indevidas, através da redução, eliminação ou 
diferimento temporal de impostos que seriam devidos em resultado 
de factos ou negócios de identifico fim económico. 

a) A aplicação de cláusulas antiabuso, independentemente da sua 

natureza genérica ou específica, depende de autorização do 

Director-Geral da AT proferida no âmbito de procedimento próprio 

regulado no CPPT.  

b) A decisão do Director-geral da AT que autorizar a aplicação da 

cláusula geral antiabuso pode ser autonomamente impugnável 

através de acção administrativa. 

c) A decisão do Director-Geral da AT que autorizar a aplicação da 

cláusula geral antiabuso só pode ser sindicada através de 

impugnação judicial interposta contra o respectivo acto de 

liquidação. 

d) A aplicação da cláusula geral antiabuso autorizada através de 

decisão autónoma do Director-Geral, ou do órgão em quem tiver 

sido delegada a competência, proferida em procedimento próprio 

regulado no CPPT, não carece de prévia audição do contribuinte. 


