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CASO 4 

QUESTÕES 

1. Quanto aos fins a obter pelo autor, estabeleça as diferenças entre a 

impugnação judicial e a oposição judicial e identifique em que situações 

é que o pedido em ambos os processos pode ser a anulação do acto de 

liquidação. 

 

2. Comente a seguinte afirmação: “Atento o seu âmbito de aplicação, ou 

seja, a diversidade dos actos e/ou decisões que podem constituir o seu 

objecto, a reclamação prevista no n.º 2 do artigo 103.º da LGT e no 

artigo 276.º do CPPT, é o meio de defesa com maior relevância no 

âmbito da normal tramitação da execução fiscal”. 

 

3. Faça a distinção entre a responsabilidade tributária do sujeito passivo da 

relação jurídica tributária e a responsabilidade tributária de uma pessoa 

que tenha procedido à liquidação de uma sociedade extinta através de 

procedimento extrajudicial?. 

 

4. Demonstre o seu acordo ou a sua discordância com a afirmação 

seguinte: “Em relação à impugnação judicial, a reclamação graciosa não 

tem sempre carácter obrigatório, na medida em que a tutela plena e 

efectiva dos direitos e interesses legalmente protegidos do contribuinte 

só é assegurada através do processo judicial tributário”. 

 

5. Quando um contribuinte não concordar com as correcções ao lucro 

tributável e com a desconsideração do direito à dedução do IVA, 

decisões tomadas pela AT no âmbito de um procedimento de inspecção 

tributária, para defesa dos seus direitos e interesses legalmente 

protegidos, pode o contribuinte lançar mãos ao regime da arbitragem 

tributária? 

6. Que relevância tem no prazo do procedimento de inspecção tributária a 
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instauração de um processo de inquérito? 

 

7. A tributação através de acréscimos patrimoniais pode ser feita sem que 

a AT proceda à derrogação do sigilo bancário? 

 

8. Qual a relevância da acção administrativa no âmbito do procedimento 

tributário? 

 

9. Como é que o responsável subsidiário que considera a dívida 

exequenda lhe é inexigível pode invocar a nulidade da citação? 

 

10. Em caso de operações com contingência fiscal pode o contribuinte 

requerer à Administração Tributária a prestação de informação com 

caracter vinculativo? 

 

11. Em caso de aplicação de métodos indirectos, pode, em sede de 

impugnação judicial, o juiz determinado a anulação do acto de liquidação 

com fundamento em fundada dúvida sobre a existência e quantificação 

do facto tributário? 

 

12. Em caso de não correcção de erros ou inexactidões nas inscrições 

matriciais, qual é o prazo para a interposição de impugnação judicial? 

 

13.  A Quem deve ser notificada a decisão do procedimento de verificação e 

graduação de créditos? 

 

14. A decisão de venda dos bens penhorados deve ser notificada aos 

credores com garantia real? 


