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 § único: colocação do tema 
 
 O presente estudo tem por objecto os modos jurídicos de reacção dos contribuintes 
aos actos de polícia tributária. Para estes efeitos, a expressão “polícia tributária” — fórmula 
linguística que poderá ser desaconselhada em face da conotação histórica negativa do termo 
polícia — será entendida como sinónimo de “inspecção tributária”, ”fiscalização tributária” 
ou ”controlo tributário” e pretende significar o conjunto de actuações administrativas 
tendentes a fiscalizar e a assegurar a correcção dos comportamentos tributários dos 
contribuintes 1. Trata-se de reconhecer que por vezes é indispensável a existência de uma 
actuação cognoscitiva (atti di acquisizione di scienza 2) tendente a fixar as condições debaixo 
das quais o crédito tributário pode ser correctamente exigido. 
 Um estudo juridicamente adequado dos problemas inerentes a este tema implica a 
captação da ideia de que a Administração tributária vê em todos os casos a sua actuação 
juridicamente balizada. Quer isto significar que os actos que pratica estão sempre 
constitucional, legal e/ou regulamentarmente enquadrados, não caindo nunca em espaços de 
vazio normativo ou de arbitrariedade, mesmo em situações em que decide ao abrigo de 
cláusulas de discricionariedade (Ermessensentscheidung) 3. 
 Ora, se as coisas assim são, abre-se espaço lógico para questionar a validade dos 
actos da Administração, perguntando se eles respeitaram os limites previamente estabelecidos 
e, por conseguinte, abre-se também espaço lógico para questionar quais são os meios que os 
interessados têm ao seu dispor para reagir e efectivar a consequente sindicância. 
 Porém, antes de procurar averiguar quais são tais meios, importa conhecer, quer o 
enquadramento justificativo dos mecanismos de controlo, quer as finalidades a que os 
mesmos devem ser direccionados. 

                                                        
* Texto originalmente publicado em Cadernos de justiça administrativa (CJA), n.º 67, Janeiro-
Fevereiro, 2008, páginas 3 e ss. 
1 Cfr., num sentido próximo, JAKOB, Wolfgang, “Abgabenordnung. Steuerverwaltungsverfahren und 
finanzgerichtliches Verfahren”, C. H. Beck, München, 2006, 177. 
2 Assim, v. BALDASSARRE SANTAMARIA, “Le ispezione tributarie”, 2.ª ed., Giuffrè ed., Milano, 
1981, 32 e passim. 
3 V. SEER, Roman, in TIPKE / LANG, “Steuerrecht”, 18.ª edição, Vlg. Otto Schmidt, Köln, 2005, 
885, 886 e GÓMEZ CABRERA, C., “La discrecionalidad de la Administración tributaria: su especial 
incidencia en el procedimiento de la Inspección”, McGraw – Hill, Madrid, 1998, 57 e ss. e, em 
particular, 151 e ss.. 
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 A estes tópicos dedicaremos as considerações subsequentes.  
 
 1. Enquadramento normativo do controlo tributário 
 
  1.1. Justificação 
 
 De um ponto de vista jurídico — e apenas esse será relevante nesta sede —, pode 
afirmar-se que são dois os vectores justificativos da existência de um controlo administrativo 
das actuações tributárias dos contribuintes: por um lado, o crescente peso que essas actuações 
apresentam na modelação do conteúdo da relação jurídica tributária, podendo falar-se numa 
verdadeira tendência para a privatização desta (a) e, por outro lado, lateralmente a essa 
tendência, o inevitável surgimento de fenómenos de resistência aos poderes tributários (b). 
 Vejamos separadamente cada uma destas realidades. 
 
 a) A privatização (des-administrativização) do conteúdo da relação jurídica 
tributária 
 
 A configuração dos ordenamentos actuais não consegue fugir a uma tendência que 
perpassa todo o mundo do Direito e que dificilmente poderia deixar de se sentir também ao 
nível do Direito tributário: a tendência para acolher as sugestões de um modelo jurídico pós-
moderno 4. Aceite-se ou não a bondade de tal modelo – e nem é líquido sequer que ele exista 
—, o que é certo é que a desestadualização de sectores jurídico-normativos apresenta uma 
atracção incontornável, visível não apenas nas situações em que o Estado deliberada e 
conscientemente renuncia a formas tradicionalmente administrativas de actividade, mas 
igualmente naqueles casos em que são os particulares (v.g., a sociedade civil, o mercado, os 
corpos intermédios) a apropriarem-se de redutos publicistas. 
 Em matéria de tributos, esta tendência torna-se visível quando se constata que os 
contribuintes (na sua maior parte, entidades privadas) são cada vez mais chamados a 
participar, com eficácia constitutiva, no procedimento tributário 5. Com efeito, procurando-se 
tributar em primeira linha a sua efectiva capacidade contributiva (rendimento, património ou 
despesa) e não a riqueza “aproximada”, “normal” ou “padrão” 6, são eles investidos no 
importante papel de colocarem ao dispor do credor tributário todos os elementos necessários 
ao apuramento da verdade material, ficando este último na situação dependente de esperar 
pelos elementos declarados ou fornecidos pelos primeiros. Daqui resulta a importância 
inegável que o legislador, a jurisprudência e a doutrina tributária devem dedicar aos temas 
dos deveres de cooperação e das obrigações acessórias no âmbito da configuração da relação 
tributária como uma relação jurídica obrigacional complexa 7. 

                                                        
4 Para uma boa aproximação, e aproveitando um enfoque multidisciplinar (literatura, arquitectura, 
pintura, sociologia e filosofia) v. WELSCH, Wolfgang (org.), “Wege aus der Moderne. Schlüsseltexte 
der Postmoderne- Diskussion”, Akademie Vlg., Berlin, 1994. Numa visão jurídica v. LADEUR, Karl- 
Heinz, “Postmoderne Rechtstheorie. Selbstreferenz- Selbstorganisation- Prozeduralisierung”, 2.ª ed., 
Duncker & Humboldt, Berlin, 1992. Cfr., ainda, o excelente texto de HAVEL, Vaclav, “The Need for 
Transcendence in the Postmodern World”, disponível na versão electrónica em 
http://www.worldtrans.org/whole/havelspeech.html.  
5 V., a propósito, NABAIS, J. Casalta, “Direito Fiscal”, 4.ª ed., Almedina, Coimbra, 2007, 354 e ss.; 
CALVO ORTEGA, Rafael, “Las actividades de colaboración de los privados com la administración 
tributária: en torno a un nuevo ordenamiento”, Dykinson, Madrid, 2006 e SALVINI, Livia, “La 
partecipazioni del privato all´accertamento (nelle imposte sui redditi e nell´IVA)”, Cedam, Padova, 
1990, em especial 67 e ss. 
6 V. art.º 4.º, n.º 1 da LGT. 
7 Cfr. art.º 30.º, n.º 1 da LGT. Compreensivelmente, tais deveres de cooperação — apresentação de 
declarações, exibição de documentos fiscalmente relevantes, manutenção da contabilidade ou escrita, 
prestação de informações e esclarecimentos, etc. — configuram-se como verdadeiros deveres jurídicos 
e não como simples faculdades de realização optativa, o que equivale a dizer que ao seu não 
cumprimento o ordenamento jurídico-tributário faz corresponder um conjunto variado de 
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 Mas, mais do que isso: muitas vezes são os próprios contribuintes a praticar o acto 
tributário por excelência — o acto de liquidação —, apresentando os dados tributariamente 
relevantes, qualificando-os, quantificando-os e calculando o valor respectivo de imposição a 
pagar ou a receber. Nestes casos, genericamente designados por “auto-liquidação”, o sujeito 
passivo assume as vestes de sujeito liquidatório, o que, do ponto de vista teórico, introduz 
vários momentos de perturbação na dogmática tributária clássica: em primeiro lugar, esbate-
se a distinção entre legitimidade procedimental passiva e competência decisória; em segundo 
lugar, demonstra-se a insuficiência dos esquemas juspublicistas tradicionais, assentes na 
unilateralidade volitiva da Administração tributária. 
 Acresce a estas uma outra realidade não negligenciável: a própria cobrança dos 
tributos aparece inúmeras vezes “privatizada”. Basta pensar nos milhões de casos de retenção 
na fonte, em que os impostos são arrecadados em primeira linha por entidades patronais 
privadas, no momento do pagamento ou colocação à disposição do respectivo salário, ou 
pensar ainda nos prestadores de serviços no momento em que auferem os honorários, bem 
assim como nos senhorios particulares quando auferem as rendas. 
 Em resumo, uma leitura actualista do Direito tributário não pode deixar de ter em 
consideração o sobrevalor que é reconhecido às actuações dos particulares. 

Ora, neste quadro de impulso privatístico, não se torna difícil compreender a 
importância das actuações de fiscalização desencadeadas pela Administração tributária, em 
vista da aferição do cumprimento dos referidos deveres, averiguando se os obrigados 
tributários (contribuintes, substitutos, representantes, gerentes, declaradores, etc. 8) 
efectivamente observaram as prescrições que lhe são juridicamente imputadas (por via legal, 
internacional, convencional ou regulamentar), seja do ponto de vista quantitativo, seja do 
ponto de vista qualitativo. O controlo tributário aparece assim como um controlo da actuação 
tributária não estadual, motivado em larga medida pela inflação de deveres que sobre os 
obrigados — principalmente prestadores de serviços, profissionais independentes, 
comerciantes em nome individual, empresas, etc. — continuamente impendem 9. 

 
b) A contestação ao poder tributário 
 
Mas não apenas pela via da privatização se justifica o controlo aludido. Também uma 

espécie de “movimento reaccionário” pode aqui contribuir para incrementar o controlo 
tributário. 

Mesmo numa sociedade juridificada e modelada pelos princípios do Estado de 
Direito e Democrático, a fiscalização tributária justifica-se em face do ambiente — mais 
visível nuns Ordenamentos do que em outros — de contestação ao poder tributário dos entes 
públicos, seja o Estado em sentido restrito (federal ou federado), sejam outras entidades com 
personalidade tributária activa, como as que compõem a Administração indirecta de base 
territorial (as Autarquias locais e, eventualmente, as Regiões) ou a Administração indirecta de 
base institucional (Institutos públicos). 

Com efeito, a própria configuração do Direito tributário como um segmento jurídico 
marcadamente legal e tipificado, subordinada à cláusula “nullum tributum sine lege”, 
contribui para que os contribuintes, através da utilização das prerrogativas que o princípio da 
                                                                                                                                                               
consequências negativas, desencadeando várias reacções juridicamente enquadradas, que podem ir 
desde a revogação de benefícios fiscais, à aplicação de penalizações financeiras, à perda de benefícios 
de prazos ou à sujeição a métodos indiciários de tributação. V. o nosso “Lições de procedimento e de 
processo tributário”, Coimbra editora, Coimbra, 2004, 84, 85. 
8 Cfr., de um modo global, art.º 18.º, n.º 3 da LGT. 
9 A propósito do âmbito subjectivo de abrangência das inspecções tributárias, cfr., por exemplo, § 193 
(1) da Abgabenordnung alemã (AO), nos termos do qual: “Eine Außenprüfung ist zulässig bei 
Steuerpflichtigen, die einen gewerblichen oder land- und forstwirtschaftlichen Betrieb unterhalten oder 
die freiberuflich tätig sind”. V., ainda, BIRK, Dieter, “Steuerrecht I (Allgemeines Steuerrecht)”, C.H. 
Beck, München, 1988, 194; ARNDT, Hans–Wolfgang e JENZEN, Holger, “Grundzüge des 
Allgemeinen Steuer- und Abgabenrechts”, Vlg. Franz Vahlen, München, 2005, 250; JAKOB, 
Wolfgang, “Abgabenordnung...”, cit., 178. 
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autonomia da vontade lhes concede, “desviem” as suas condutas de um modo tributariamente 
mais vantajoso. Por vezes, tal modelação ainda cai no âmbito do juridicamente admissível, 
mas em inúmeras situações a tentativa de contornação tributária resvala para o ilícito, quer 
do ponto de vista contra-ordenacional, quer do ponto de vista criminal. Pense-se, por 
exemplo, numa situação em que as partes, ao abrigo do princípio da liberdade de 
conformação do conteúdo dos contratos, simulam um contrato com o objectivo de “fugir ao 
fisco”. 

Podem aqui igualmente ser referidas as situações em que as partes, sem efectuar 
qualquer desvio ao nível da conformação da sua vontade negocial — isto é, fazem o negócio 
que efectivamente está previsto na lei —, limitam-se, pura e simplesmente, a não pagar o 
tributo devido ou a não cooperar com o credor tributário, não fornecendo a estes os elementos 
juridicamente relevantes e normativamente exigidos (contabilidade, declarações, facturas, 
recibos, etc.). 

Por aqui se vê que a contestação ao poder tributário pode assumir diversas formas e, 
consequentemente, distintos graus de valoração por parte do Ordenamento, podendo ir desde 
o incentivo à sua verificação (planeamento fiscal), à mera aceitação (grupos de pressão e 
associações de defesa de interesses, como associações de contribuintes), à tolerância 
disfarçada (economia subterrânea, revolta fiscal), à reprovação contra-ordenacional (“evasão 
fiscal”) ou, em casos extremos, à criminalização (“fraude fiscal”). É na consciência fornecida 
por esta escala contestatória que as entidades a quem a lei reconhece o poder de cobrar e 
arrecadar a receita tributária hão-de procurar enquadrar as suas medidas de combate à 
contestação e à fuga, embora sempre tendo presente que o devem fazer num quadro de 
respeito pelos princípios essenciais da constitucionalidade, da legalidade e da 
proporcionalidade. 

Assim sendo, e neste contexto, pode-se afirmar que o controlo tributário aparece 
como a reacção administrativa à reacção adversa dos contribuintes. 

 
1.2. Fins do controlo tributário 
 
Após termos procurado captar os motivos justificativos genéricos da existência de um 

controlo tributário, procuremos agora, tendo assente o enquadramento daí resultante, analisar 
as finalidades que lhe subjazem. 

Em termos abstractos, pode-se dizer que são dois os tipos de fins que o controlo 
tributário procura alcançar: em primeiro lugar, aqueles que se poderão designar por fins 
mediatos, de carácter mais abrangente, de natureza político-normativa e que se projectam em 
relação a todos os contribuintes indiscriminadamente (o equilíbrio das contas públicas, a 
justiça na tributação, a eficácia das normas tributárias e a prevenção geral de infracções 
tributárias); em segundo lugar, os fins imediatos e que se traduzem nos objectivos concretos e 
visíveis da actuação investigatória em relação a um determinado sujeito em concreto ou a um 
grupo determinado de sujeitos (a fiscalização do cumprimento de obrigações tributárias e 
prevenção especial). 

Estudemo-los separadamente. 
 
1.2.1. Fins mediatos 

 
 a) O equilíbrio financeiro público 
 
Desde logo, o controlo tributário justifica-se por razões estritamente financeiras. Na 

verdade, constituindo as receitas tributárias o maior arsenal de recursos financeiros do Estado 
e outros entes públicos, compreende-se a existência das cautelas reforçadas que devem ser 
colocadas no âmbito da sua arrecadação, nomeadamente através de formas jurídicas 
destinadas a evitar o seu não ingresso. 

Importa destacar que no âmbito da actividade financeira pública a realização de 
despesas inerentes à produção de bens públicos e semi-públicos (defesa, segurança, 
diplomacia, saúde, educação, ambiente, iluminação, circulação, etc.) não é auto-sustentada e 
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dificilmente seria suportada por meios de financiamento não tributários (coactivos). As 
receitas patrimoniais revelam-se exíguas numa altura em que grande parte dos Ordenamentos 
atravessa uma fase de desestadualização e neo-liberalismo económico, estando o Estado com 
poucos elementos patrimoniais activos e com poucas actividades produtivas directamente 
exercidas. Consequentemente, vendas ou arrendamentos de património ou lucros de 
explorações comerciais e industriais de utilidade pública não se afiguram como o melhor 
caminho para arranjar dinheiros. Por outro lado, também os empréstimos o não são. Além de 
constituírem o que, em termos de Direito financeiro, se designa por receita não efectiva — 
gerando ingresso de receita momentâneo, mas onerando o passivo patrimonial com a dívida 
inerente ao reembolso do capital e ao pagamento de juros —, apresentam o incontornável 
inconveniente de que a sua utilização vincula pesadamente as gerações futuras o que, 
juridicamente, pode ser visto como inconstitucional por violação do princípio da 
solidariedade intergeracional. 

Daqui se retira que o melhor remédio para combater a insuficiência financeira do 
Estado parece ser mesmo a utilização dos tributos em geral e dos impostos em particular, o 
que coloca o controlo tributário numa posição de garante de sustentabilidade do sistema 10. 
 

b) A justiça na tributação 
 
Além dos fins apontados, pode assinalar-se igualmente a prossecução de finalidades 

inerentes à busca da justiça material da tributação 11. Com efeito, partindo de duas 
coordenadas constitucionais essenciais e basilares — o princípio da igualdade tributária e o da 
justa repartição dos encargos públicos 12 —, o credor tributário vê-se balizado pela ideia de 
que cada contribuinte deve ser onerado apenas na exacta medida da sua capacidade 
contributiva, ideia essa que ao nível procedimental ganha expressividade na regra de que “o 
procedimento de inspecção visa a descoberta da verdade material, devendo a administração 
tributária adoptar oficiosamente as iniciativas adequadas a esse objectivo” 13. Assim sendo, 
justiça tributária e verdade material aparecem como conceitos interligados e orientadores das 
actuações administrativas de controlo, significando que todos os procedimentos devem 
concretamente tê-los como referência. 

Todavia, e como se sabe, em matéria tributária nem sempre é possível atingir a 
verdade material exacta, designadamente porque a Administração não consegue aceder aos 
verdadeiros dados subjacentes à situação patrimonial e financeira dos contribuintes, seja 
porque estes dolosamente os ocultam, seja porque a manutenção de uma contabilidade 
organizada se poderia revelar in casu manifestamente desproporcional em relação à situação 
concreta subjacente (por exemplo, profissionais em início de exercício de actividade ou com 
rendimentos baixos). Em situações deste teor, admite-se uma concessão de princípio: admite-
se a tributação através de uma verdade material aproximada, particularmente através do 
recurso a indícios ou a presunções (procedimento de avaliação indirecta 14). 

Ainda assim, importa sublinhar que a finalidade referida apontada ao controlo 
tributário (busca da justiça material) continua a ter pertinência aplicativa, pois este 
desempenha um importante meio de concretização dos pressupostos de aplicação dos 
métodos indirectos e da respectiva quantificação. 
                                                        
10 Daqui se poderá retirar a ideia de que o controlo tributário não poderá ser levado a efeito quando não 
conduzir a qualquer consequência financeira relevante e, nomeadamente, não conduzir a qualquer 
arrecadação de receitas. Será o caso, por exemplo, de fiscalizações respeitantes a períodos de tributação 
relativamente aos quais já prescreveram as obrigações ou já caducaram os direitos de liquidar. Em tais 
casos, pode-se questionar a constitucionalidade da actuação administrativa, por violação do princípio 
da proporcionalidade (necessidade e adequação). V., a respeito do tema, BIRK, Dieter, “Steuerrecht I”, 
cit., 195 e SEER, Roman, in TIPKE / LANG, “Steuerrecht”, cit., 886.  
11 V., a respeito, NABAIS, J. Casalta, “Direito Fiscal”, cit., 153 e ss.; ARNDT, Hans –Wolfgang e 
JENZEN, Holger, “Grundzüge...”, cit., 249; JAKOB, Wolfgang, “Abgabenordnung...”, cit., 177. 
12 Cfr., respectivamente, art.º s 13.º e 103.º, n.º 1 da CRP. 
13 Cfr. art.º 6.º do Regime complementar do procedimento da inspecção tributária (RCPIT). 
14 Cfr. art.º s 87.º e ss. do CPPT. 
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c) A ineficácia das normas e a perda de normatividade da Constituição 

tributária 
 
Outra finalidade do procedimento inspectivo relaciona-se com a eficácia das normas 

tributárias substantivas. 
 Salienta-se aqui que, mais do que válidas — no sentido de conformes com os 
parâmetros constitucionais e legais que as enformam —, as normas tributárias devem ser 
eficazes, no sentido de produzirem os seus efeitos e atingirem os seus fins. Por outras 
palavras: as normas tributárias, além de deverem ser introduzidas no Ordenamento normativo 
pelo órgão competente, de acordo com a forma exigida e respeitando os procedimentos de 
elaboração previamente previstos (momento normativista), devem, numa fase logicamente 
posterior, ser aptas a produzir ou desencadear os efeitos jurídicos concretos que, abstracta e 
potencialmente, lhe são assacados (momento realista). 
 O cumprimento destas exigências reveste-se de crucial importância, na medida em 
que é através da sua verificação que se consegue aferir do grau de adesão por parte dos 
destinatários, assumindo que uma norma jurídica não cumprida — apesar de continuar a ser 
uma norma jurídica! — dificilmente consegue impor o seu fim principal: a observação por 
parte dos sujeitos visados de determinado padrão de comportamento (pagar o tributo, reter na 
fonte, declarar o auferido, liquidar o imposto, etc.). 
 Ora, o controlo tributário constitui um importante instrumento de incremento da 
eficácia normativa, evitando que os códigos tributários e a própria Constituição tributária 
(enquanto conjunto de normas formal e materialmente constitucionais incidentes sobre 
matéria tributária) se transformem em meras folhas de papel. 
 
 d) A prevenção geral de infracções tributárias 

 
O controlo tributário, ou inspecção tributária, desempenha igualmente uma 

importante função relacionada com o domínio substantivo das infracções tributárias: visa, 
através da ideia de prevenção geral, não apenas evitar a prática de actos desconformes com o 
Ordenamento tributário (ilícitos tributários lato sensu, infracções tributárias), mas igualmente 
evitar a difusão de uma consciência ou sentimento generalizado de fuga aos tributos 
(präventive Wirkung 15). 

Neste contexto, trata-se de procurar assegurar a credibilidade do sistema de 
financiamento público, de um duplo ponto de vista: internamente, junto dos contribuintes, 
fazendo-os acreditar na virtude da arrecadação dos tributos, e externamente, junto de outros 
Estados, organizações internacionais e agentes económicos em geral, procurando passar uma 
imagem de equilíbrio — um sistema com receitas suficientes para cobrir as despesas — e 
credibilidade — com um aparato organizatório adequado. 

Não se trata, em qualquer caso, de assumir um papel repressivo, transformando a 
Inspecção tributária numa polícia criminal especializada em matéria tributária 
(Steuerkriminalpolizei 16). Tal estatuto repressivo — que do ponto de vista científico não cai 
na alçada do Direito tributário mas do Direito infraccional tributário (criminal ou contra-
ordenacional, consoante os casos) — fica constitucional e legalmente reservado para as 
“polícias”, entendidas num outro sentido. 
 Pode, assim, afirmar-se que o procedimento de inspecção tributária, consciente do 
risco do incremento infraccional, prossegue também uma função antecipatória, tentando 
impedir que a cobrança não seja exercida ou o seja de uma forma deficiente. Naturalmente 
que tal só é conseguido mediante o recurso a instrumentos auxiliares como campanhas 

                                                        
15 Cfr. ARNDT, Hans–Wolfgang e JENZEN, Holger, “Grundzüge...”, cit., 249; JAKOB, Wolfgang, 
“Abgabenordnung...”, cit., 177. 
16 Cfr. a propósito, BALDASSARRE SANTAMARIA, “Le ispezione tributarie”, cit., 105 e ss.; SEER, 
Roman, in TIPKE / LANG, “Steuerrecht”, cit., 892; e JAKOB, Wolfgang, “Abgabenordnung...”, cit., 
188. 
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profilácticas e educativas, tendentes a difundir a ideia de que existem, além de interesses 
subjectivos e individuais, interesses supra-individuais, cuja prossecução é estadual e não 
poderá ser levada à prática por indivíduos, que têm uma visão temporalmente mais limitada. 

 
 1.2.2. Fins imediatos: verificação do cumprimento das obrigações tributárias e 
prevenção especial 

 
Além das finalidades de natureza estrutural ou abrangente acima identificadas, pode-

se dizer que o controlo tributário visa prosseguir finalidades de natureza mais circunstancial e 
concreta, relacionadas, não com o sistema financeiro e tributário na sua globalidade, mas com 
um contribuinte ou um grupo específico de contribuintes. 

Neste quadro, e por um lado, o controlo tributário visa a “verificação do cumprimento 
das obrigações tributárias” 17. Deve-se aqui entender o enunciado “obrigações tributárias” em 
sentido amplo, abrangente de todos os deveres de natureza jurídica que impendem sobre os 
sujeitos de uma determinada relação jurídica tributária. Em específico, as obrigações 
tributárias incluem em primeiro lugar a obrigação principal de pagamento do tributo e, em 
segundo lugar, as obrigações acessórias daquela. Neste contexto, e tal a relevância destas 
últimas, impõe-se que seja efectuada uma paragem discursiva, tendente a proceder a uma 
análise tópica das mesmas. 

Em termos sistemáticos, pode-se dizer que as obrigações tributárias acessórias podem 
ser distinguidas tendo em atenção um critério material, respeitante ao seu conteúdo, que as 
divide em obrigações acessórias de natureza pecuniária e obrigações acessórias de natureza 
não pecuniária ou documental. No que particularmente diz respeito às pecuniárias, é possível 
estabelecer o seguinte catálogo: 

(i)   obrigações acessórias relativas ao tributo, sub-distinguindo-se as obrigações 
de restituição de tributos — nas situações em que, v.g., existe um pagamento 
indevido, levando à posterior invalidação ou revogação do acto tributário 
respectivo 18 —, as obrigações de reembolso de tributos —  quando, por 
exemplo, se verifica a final a devolução de quantias pagas antecipadamente 
ou por conta 19—, e as obrigações de dedução de tributos — nos casos em 
que, no cálculo do montante do tributo a pagar ou a receber, se contabiliza 
como dedução o valor (ou parte do valor) de um tributo já pago 20 ; 

(ii)   obrigações acessórias relativas ao pagamento de juros, também se sub-
distinguindo obrigações respeitantes ao pagamento de juros compensatórios, 
respeitantes ao pagamento de juros moratórios e respeitantes ao pagamento 
de juros indemnizatórios. 

 Já no que concerne às obrigações acessórias de natureza não pecuniária, que também 
podem ser designadas por obrigações documentais em face do seu carácter de suporte físico 
escrito, ganham destaque as que se materializam nas exigências de manutenção de 
contabilidade organizada, de apresentação de declarações ou de emissão de facturas ou 
recibos. 
 Ora, em todos estes casos, como se compreende, o controlo tributário desempenha 
uma importante função averiguatória, na medida em que é através das actuações inspectivas 
que se poderá averiguar da correcção do comportamento destes obrigados, indispensável para 
o cumprimento da obrigação principal (pagamento). 
 Mas, como vimos, não só. 
 O controlo tributário procura ainda prevenir a prática de infracções tributárias 21. Já 
não se trata aqui, note-se, de uma prevenção geral nos termos e moldes acima assinalados, 

                                                        
17 Cfr. art.º 2.º do RCPIT. No mesmo sentido, cfr., por exemplo, art.º 141.º da Ley General Tributaria 
Espanhola (LGTEsp). 
18 Cfr., por exemplo, art.ºs 68.º e ss. e 98.º e ss. do CPPT. 
19 Cfr., por exemplo, art.º 78.º, n.º 2 do CIRS. 
20 Por exemplo, v. art.º 83.º do CIRS. 
21 Cfr., uma vez mais, o art.º 2.º do RCPIT. 
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mas de uma autêntica prevenção especial, significativa da ideia de que aquela infracção em 
concreto não deve vir a ser praticada. 

 
1.3. Uma noção jurídica de controlo tributário 
 
Após termos procurado justificar a existência de um poder de controlo tributário, e 

após termos procurado identificar os seus fins primordiais, chegou o momento de avançar no 
sentido de proceder ao recorte de uma noção juridicamente adequada do mesmo. Entendemos 
que apenas agora estamos em condições de o fazer — e não, desde logo, ao nível do início do 
trabalho —, já que também apenas agora se pode dizer que estamos na posse das coordenadas 
teóricas essenciais que o modelam e que permitem o estabelecimento de uma noção 
analiticamente satisfatória e cientificamente válida.  

De um modo generalíssimo, já tivemos oportunidade de referir o que entendemos por 
“controlo tributário”: o conjunto de actuações administrativas tendentes a fiscalizar e a 
assegurar a correcção dos comportamentos tributários dos contribuintes. Como vimos, pode-
se fazer referência a um poder de polícia, típico do Estado fiscal moderno, ao qual estão 
incumbidas as competências de averiguação, fiscalização, controlo e (por vezes) repressão 
das condutas tributárias desviantes. Naturalmente que este poder administrativo de polícia, 
como já salientamos, não se confunde com o poder criminal de polícia. 

Em termos analíticos, é possível desdobrar a noção apresentada em dois segmentos 
distintos, a cuja análise procedemos de seguida. 
 

1.3.1. Primeiro segmento analítico: “conjunto de actuações 
administrativas” 

 
Em primeiro lugar, trata-se de um conjunto de actuações administrativas.  
Na realidade e antes de tudo o mais, o controlo tributário é um procedimento, isto é 

um conjunto de actos ordenados sequencialmente com vista à produção de um determinado 
resultado, não sendo correcto afirmar que se está em presença de um único acto 22. Esta ideia 
assume uma importância crucial no momento da determinação da forma de reacção por parte 
do contribuinte, pois apenas uma identificação clara e nítida da actuação lesiva — 
distinguindo de uma forma clara, por exemplo, actos de inspecção e actos de liquidação dos 
tributos — permite lançar mão do meio adequado de impugnação, que em caso algum terá por 
objecto a inspecção na sua totalidade como uma espécie de acto complexo. De uma forma 
expressiva e juridicamente aceitável, pode adoptar-se a seguinte máxima: “não se recorre 
contra procedimentos, mas contra actos de procedimentos”. Esses actos, contudo, podem 
assumir uma configuração diversa consoante a respectiva natureza, estrutura e finalidade, 
podendo-se distinguir actos materiais por um lado, e actos jurídicos por outro: 

 a) os actos materiais são aqueles que, sendo praticados por agentes 
administrativos investidos nos seus poderes, não incorporam, todavia, qualquer 
declaração de vontade, nem projectam quaisquer efeitos jurídicos específicos, 
materializando meras actuações concretas de execução 23 – será o caso, por exemplo, 
da análise dos livros de contabilidade de uma sociedade, da consulta do sistema 
informático de um estabelecimento comercial ou da audição de um certo contribuinte 
para efeitos de registar as suas declarações; 
 b) os actos jurídicos, por seu lado, já contêm em si uma manifestação de 
vontade, administrativamente vinculativa, e projectam efeitos jurídicos na esfera de 

                                                        
22 Contudo, a própria ideia de que o controlo tributário é em si um procedimento deve ser habilmente 
entendida. Com efeito, pode-se entender que não existe um procedimento de inspecção, mas apenas de 
uma fase do procedimento liquidatório. No sentido da consideração do controlo ou da inspecção como 
(parte da) instrução do procedimento tributário lato sensu, v. BIRK, Dieter, “Steuerrecht I”, cit., 197 e 
ARNDT, Hans –Wolfgang e JENZEN, Holger, “Grundzüge...”, cit., 248. Cfr., ainda, SEER, Roman, in 
TIPKE / LANG, “Steuerrecht”, cit., 885. 
23 Cfr. BALDASSARRE SANTAMARIA, “Le ispezione tributarie”, cit., 31. 
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determinado destinatário – por exemplo, será o que se passa com uma notificação 
para comparecer no serviço de finanças ou com a notificação do relatório final da 
inspecção. 
 
Interessa desde já destacar que, num caso ou no outro, e na medida em que estamos a 

fazer referência a exteriorizações comportamentais de órgãos e agentes administrativos 24, não 
pode deixar de se ter em vista o respectivo enquadramento constitucional e legal — e 
eventualmente regulamentar 25 —, devendo-se observar, entre outras, as exigências 
decorrentes dos princípios da legalidade da actuação administrativa (reserva, precedência e 
prevalência da lei), da proporcionalidade (adequação, necessidade e ponderação) e da 
segurança jurídica. O enquadramento referido leva a afirmar que a actuação da Administração 
tributária está limitada, de um quádruplo ponto de vista 26: subjectivo (quem pode 
inspeccionar e quem pode ser sujeito a inspecção 27), material (quais os tributos visados e 
quais os actos que se podem praticar 28), temporal (quais os períodos de tributação abrangidos 
e quando podem ser praticados actos de controlo 29) e espacial (onde se praticam os actos de 
controlo 30). Esta quádrupla limitação, contudo, não exclui que se possam verificar espaços de 
não vinculação ou de discricionaridade, no âmbito dos quais o agente administrativo actua se 
assim o entender, e sem possibilidade de controlo jurisdicional posterior 31. 

Também importa antecipar a ideia de que nem todos estes actos podem ser sujeitos a 
controlo administrativo ou jurisdicional autónomo, uma vez que nem todos eles, como 
veremos, podem ser configurados como verdadeiros actos lesivos. Sobre esta questão, 
todavia, debruçar-nos-emos de um modo mais demorado adiante. 

 
Pois bem, neste quadro amplo, quais são então os actos que a Administração 

tributária pode praticar, no âmbito do procedimento — que, em regra, se inicia com uma 
ordem de serviço 32 —, com vista a alcançar os objectivos referidos?  

Sem preocupações de exaustão e tendo por referência a tipologia legal 33, podem-se 
referir os seguintes: 

- acesso às instalações ou locais onde possam existir elementos relacionados 
com a actividade económica desenvolvida pelo(s) visado(s); 
- exame, requisição e reprodução de livros e registos da contabilidade ou 
escrituração ou outros documentos; 

                                                        
24 Cfr. art.º 16.º do RCPIT , nos termos do qual são competentes para a prática dos actos de inspecção 
tributária, além dos serviços centrais da Direcção geral dos impostos (n.º 2),  as direcções de serviços 
de inspecção, os serviços periféricos regionais e os serviços periféricos locais (n.º 1). 
25 Acerca da auto-vinculação da Administração por via dos regulamentos por si própria emanados, v., a 
propósito da Betriebsprüfungsordnung alemã, JAKOB, Wolfgang, “Abgabenordnung...”, cit., 177. 
26 V. quanto ao tema, por exemplo, JAKOB, Wolfgang, “Abgabenordnung...”, cit., 180 e ss. 
27 Cfr. art.º s 16.º e 27.º do RCPIT. 
28 Cfr. art.º 14.º do RCPIT. 
29 Cfr. art.º 35.º do RCPIT. 
30 Cfr. art.º s 13.º e 34.º do RCPIT. 
31 V. supra nota 2 e, em sentido negativo, GÓMEZ CABRERA, C., “La discrecionalidad de la 
Administración tributaria…”, cit., 214. 
32 Esta ordem de serviço (cfr. art.º 51.º do RCPIT), em rigor, não é um acto administrativo, mas um 
mero acto material de impulso procedimental. Em sentido diverso, e a partir dos dados normativos 
fornecidos pela Abgabenordnung, v. BIRK, Dieter, “Steuerrecht I”, cit., 197 (onde se pode ler: “Die 
Prüfungsanordnung ist ein Verwaltungsakt”) e JAKOB, Wolfgang, “Abgabenordnung...”, cit., 182 e 
ss., que refere mesmo que se está em presença da verdadeira Magna Charta da Administração e dos 
contribuintes (em matéria de controlo e inspecção). Aliás, deve-se destacar que, no ordenamento 
tributário alemão, a Prüfunsanordnung é susceptível de impugnação autónoma, quer administrativa 
(Außergerichtliches Rechtsbehelfsverfahren - § 347 e ss. da AO), quer jurisdicional (Anfechtungsklage 
- § 40 da Finanzgerichtsordnung). V., por último, BALDASSARRE SANTAMARIA, “Le ispezione 
tributarie”, cit., 30. 
33 Cfr. art.º s 63.º, n. º 1 da LGT e 28.º e 29.º do RCPIT. V., ainda, a propósito, art.º 142.º da LGTEsp e, 
por último, art.º 195.º do Código Tributário Nacional brasileiro (CTN). 
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- acesso e consulta dos sistemas informáticos utilizados; 
- solicitar a colaboração de terceiros que com o(s) visado(s) mantenham 
relações económicas; 
- requisitar documentos de cartórios notariais, conservatórias ou outras 
entidades públicas ou oficiais;  
- adoptar medidas cautelares de aquisição e conservação de elementos 
probatórios, tais como 34 

* apreensão de elementos comprovativos da situação tributária do 
sujeito passivo ou de terceiros (v.g., elementos de escrituração, 
suportes informáticos), 
* selagem de instalações, 
* colocação de visto em livros ou documentos. 

 
1.3.2. Segundo segmento analítico: “tendentes a fiscalizar e a assegurar a 
correcção dos comportamentos tributários dos contribuintes”. 

 
 Em segundo lugar, trata-se de um conjunto de actuações que, teleologicamente, são 
direccionadas à fiscalização e correcção dos comportamentos tributários dos contribuintes. 
Particularmente, refere a este propósito o criador normativo que, à parte de uma dimensão de 
observação das realidades tributárias, as principais finalidades do procedimento inspectivo ou 
de controlo revestem natureza investigatória (a verificação do cumprimento das obrigações 
tributárias) e antecipatória (a prevenção das infracções tributárias) 35. Trata-se, nesta medida, 
de um procedimento que apenas pode ser total e verdadeiramente captado no quadro da 
consideração da relação jurídica tributária como uma relação de estrutura complexa 36, no 
âmbito da qual, ao lado da obrigação principal de pagamento do tributo, irrompe todo um 
conjunto de obrigações acessórias — de natureza pecuniária e de natureza não pecuniária  — 
que a complementam ou sequenciam e cuja execução deve ser minimamente seguida 
(minimamente, tendo por base o princípio da necessidade das intervenções públicas 
restritivas). Neste quadro, não pode deixar de se salientar a importância incontornável do 
princípio da verdade material, enquanto parâmetro norteador de todo o procedimento 
tributário, princípio esse que convoca a necessidade de procurar aproximar o mais possível a 
tributação concreta da efectiva capacidade contributiva ou benefício patenteado pelo sujeito 
passivo. 

Tendo presentes estas considerações, e em modo conclusivo, pode-se afirmar que o 
controlo fiscal se assume como um procedimento instrumental, revestindo natureza 
secundária e prévia em relação ao desenvolvimento de outros procedimentos e à prática de 
outros actos: os actos tributários e os actos administrativos em matéria tributária 37. 

 
1.4. Controlo tributário e actos lesivos 
 
Todos os actos de controlo ou inspecção colocam os actores tributários (sujeitos 

passivos ou não) numa situação de sujeição, e investem-nos no cumprimento de vários 
deveres 38, o que, em certas situações, pode levantar problemas de compatibilização e 
restrições de direitos, liberdades e garantias que não é aconselhável deixar passar em claro.  

                                                        
34 Cfr. art.º 30.º do RCPIT. 
35 Cfr. art.º 2.º do RCPIT. 
36 Acerca do âmbito da inspecção e da sua ligação às relações tributárias, v. BIRK, Dieter, “Steuerrecht 
I”, cit., 196. 
37 Acerca da natureza probatória das actuações inspectivas, v. SÁNCHEZ GUILLÉN, M. D. , “La 
contabilidad en el procedimiento de inspección de los tributos”, Thomson / Civitas, 2005, 286 e ss. 
38 Cfr., todavia, para a consideração da inspecção como um direito, PEÑA GARBÍN, J. M., “La 
inspección de hacienda (problemas y soluciones)”, Ed. Praxis, Barcelona, 1999, 99 e ss. 
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Em termos constitucionais, não parece ser difícil de aceitar que, nas situações de 
controlo fiscal, levantam-se várias possibilidades de confronto entre bens jurídicos 
constitucionalmente protegidos. Pensemos nas seguintes 39: 

(i)   em primeiro lugar, o confronto entre, por um lado, a satisfação das necessidades 
financeiras do Estado e a justa repartição dos rendimentos e da riqueza — com o 
consequente direito da Administração tributária à prática de actos tendentes à 
captação da efectiva capacidade contributiva dos contribuintes  — e, por outro 
lado, o direito destes últimos à reserva da sua vida privada e à inviolabilidade do 
seu domicílio, correspondência e outros meios privados de comunicação 40; 

(ii)   em segundo lugar, o confronto entre o direito de propriedade dos contribuintes, 
que se vê afectado pelo pagamento dos impostos e demais contribuições 
financeiras a favor do Estado, e o bem jurídico “sustentabilidade das finanças 
públicas” ou equilíbrio orçamental, que é um pressuposto essencial da própria 
existência deste último 41; 

(iii)   em terceiro lugar, e em termos mais amplos, o confronto entre as próprias ideias 
de Estado de Direito — na sua vertente de Estado constitucional, e no âmbito do 
qual a actuação limitadora da Administração deve ser absolutamente necessária e 
eventualmente mínima (proibição do excesso) — e de Estado social — na 
medida em que as prestações materiais e jurídicas em que este se materializa 
(pensões de reforma, abonos, subsídios de existência, subsídios de desemprego, 
habitações sociais, cuidados de saúde, etc.) apenas são exequíveis através de um 
sistema fiscal eficiente e justo. 

Ora, para a correcta compreensão deste problema, importa sublinhar que, aqui como 
em qualquer outro caso de conflito entre bens jurídicos constitucionais, a solução 
normativamente adequada passará pela concordância prática entre os bens em confronto e não 
pela postergação de um deles em favor de outro ou outros. O princípio da unidade 
hierárquico- normativa da Constituição e da manutenção da sua força normativa a isso obriga. 
Caso contrário, estar-se-ia a admitir que uns valores constitucionais são mais importantes do 
que outros, e, consequentemente, passariam a existir normas constitucionais “de primeira” e 
normas constitucionais “de segunda”, o que, a prazo, equivaleria à perda de força normativa 
da própria Constituição. 
 

Por outro lado, e como se compreende, todo o referido conjunto de actuações não 
poderá ser inútil, mas há-de convergir na prática de um ou mais actos de natureza individual e 
concreta, que deverão constar de um relatório final 42 — cuja notificação, em termos 
procedimentais, deve ser antecedida pelo exercício do direito de audição por parte do 
interessado 43—, e que poderão apresentar uma relevância jurídica material bastante distinta. 
Entre tais actos resultantes da inspecção podem-se distinguir, por um lado, actos de natureza 
meramente informativa e, por outro lado, actos de natureza lesiva. Os primeiros, como se 
intui, apenas apresentarão relevância jurídica na medida em que vão servir de elemento de 
troca de informações entre os vários órgãos administrativos, mas sem que daí resultem 
consequências nefastas para o contribuinte, ao passo que os segundos são aqueles aos quais 
estão associadas consequências jurídicas desfavoráveis para o contribuinte e relativamente 
aos quais se pode colocar o problema da eventual reacção aos mesmos. De um modo 

                                                        
39 V., a respeito, BALDASSARRE SANTAMARIA, “Le ispezione tributarie”, cit., 31. e SAÍNZ 
MORENO, Javier, “Teoria del procedimiento fiscal”, 3.ª ed., Ed. Dykinson, Madrid, 1997, 91 e ss. 
40 Cfr., respectivamente, art.º s 103.º, n.º 1, 26.º, n.º 1 e 34.º da CRP. 
41 Cfr., respectivamente, art.º s 62.º e 105.º, n.º 4 da CRP. 
42 Cfr. § 202 (Inhalt und Bekanntgabe des Prüfungsberichts) da AO e art.º 143.º, n.º 2 e 153.º e ss. da 
LGTEsp (actas de inspección). V., também, SEER, Roman, in TIPKE / LANG, “Steuerrecht”, cit., 
890. 
43 Assim, v. art.º 60.º, n.º 1, alínea e) da LGT. Cfr., ainda, § 201 (Schlussbesprechung) da AO e BIRK, 
Dieter, “Steuerrecht I”, cit., 199; ARNDT, Hans –Wolfgang e JENZEN, Holger, “Grundzüge...”, cit., 
261; SEER, Roman, in TIPKE / LANG, “Steuerrecht”, cit., 889. 
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sistematicamente claro — meramente exemplificativo —, parece que podemos afirmar que, 
entre tais actos lesivos resultantes do controlo, ganham particular relevância: 

(i)   actos de liquidação de tributos, quando se constata que determinada 
manifestação de riqueza (v.g., mais-valias, lucros, rendas, rendimentos derivados 
de prestações de serviços) não foi tributada no momento em que o deveria ter 
sido; 

(ii)   actos de fixação indirecta de valores (avaliação indirecta, recurso a indícios ou a 
presunções), nos casos em que se conclui, durante o procedimento inspectivo, 
que se está em presença de uma situação de impossibilidade de comprovação 
directa e exacta da matéria tributável ou de “afastamentos significativos”; 

(iii)   actos de correcções aos elementos declarados ou apresentados pelos 
contribuintes (avaliação directa com correcções), quando se verifica que estes 
apresentam irregularidades aritméticas ou quantitativas (em regra, seguir-se-á 
uma liquidação ou uma liquidação adicional); 

(iv)   actos de alteração de regime ou revogação de benefícios fiscais, nos casos em 
que se descobre que o contribuinte, vindo a auferir de um benefício ou de um 
regime tributário favorável, não consegue fazer prova dos respectivos 
pressupostos; 

(v)   actos de participação para efeitos de levantamento de auto de notícia pela prática 
de infracções tributárias ou fiscais (crimes ou contra-ordenações – v.g., facturas 
falsas, simulação, falta de entrega da prestação tributária retida, falta de entrega 
de declarações ou outros elementos). 

 
2. O Controlo do controlo 
 
  2.1. Tipologia do arsenal reactivo 
 
Como já foi referido, o objecto nuclear das presentes reflexões materializa-se no 

conjunto de meios de reacção que os potenciais lesados pelas actuações inspectivas e pelos 
actos que delas resultam podem lançar mão, de modo a sindicar a legalidade da actuação 
administrativa e a tutelar e defender os seus direitos subjectivos e interesses legalmente 
protegidos em matéria tributária. 

Porém, em termos de estrutura de pensamento e de enquadramento discursivo, antes 
da referência concreta a tais meios, será vantajoso efectuar uma abordagem contextualizante 
em sede de garantias tributárias, permitindo a captação e a compreensão dos seus tipos 
classificatórios e a antecipação de alguns dos seus traços de regime específicos. Parece-nos 
conveniente a referência às seguintes tipologias: 

(i)   em primeiro lugar, importa destrinçar os diferentes tipos de sindicância tendo por 
referência um critério de natureza subjectivista, distinguindo as situações 
consoante a fiscalização dos actos em causa seja efectuada por outros órgãos de 
natureza administrativa, por órgãos de natureza jurisdicional ou mediante o 
recurso a meios alternativos de resolução de litígios. Como se sabe, quando se 
faz referência ao controlo administrativo, está a trazer-se ao discurso as 
reclamações e os recursos graciosos dentro da esfera executiva stricto sensu — 
que tanto podem ser interpostos para o próprio autor do acto, como para uma 
entidade dele distinta (v.g., superior hierárquico) —, enquanto que a referência 
ao controlo jurisdicional já traz implícita a consideração das acções, pedidos e 
recursos que são dirigidos a um Tribunal e apreciadas pelo mesmo (impugnações 
judiciais lato sensu). Os meios alternativos, por seu lado — que no Ordenamento 
tributário português ainda apresentam carácter incipiente —, apelam para a 
informalidade e para a flexibilização normativas, sugerindo a criação de um 
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Direito reflexivo, caracterizado pela existência de instâncias consensuais ou 
arbitrais e esquemas de auto-regulação (a cargo dos próprios intervenientes) 44. 

(ii)   No que especialmente concerne aos meios não jurisdicionais, particularmente os 
administrativos, é conveniente salientar que, em alguns casos, eles são 
absolutamente necessários em relação à abertura da via contenciosa, enquanto 
em outros eles apresentam natureza meramente facultativa. Na verdade, há 
situações, previstas pelo próprio legislador, em que o interessado, antes de 
interpor uma acção em Tribunal para resolver o litígio do qual é parte, necessita 
de apresentar prévio recurso administrativo — conferindo ao acto lesivo 
definitividade vertical —, sem o qual a possibilidade de apreciação jurisdicional 
não se manifesta. Somente após o esgotamento das vias graciosas, e 
naturalmente em face de um insucesso destas (indeferimento, que poderá ser 
expresso ou tácito), é que tal apreciação se pode efectivar. Fala-se então em 
reclamações ou recursos administrativos necessários, em oposição aos casos em 
que o esgotamento referido não é exigível, podendo o interessado optar pela 
apreciação em sede de Administração ou pela apreciação em sede de Tribunal 
(reclamações ou recursos administrativos facultativos, que são a regra). 

(iii)  Em terceiro lugar, cumpre diferenciar as situações de sindicância de legalidade 
das de sindicância de mérito. No primeiro caso, o controlo da actividade 
administrativa de inspecção terá por finalidade averiguar somente da 
compatibilidade dos respectivos actos com o Ordenamento normativo — 
Constituição, lei, regulamentos e demais normas (v.g., internacionais ou 
europeias) aplicáveis —, concluindo no sentido da sua eventual 
inconstitucionalidade ou ilegalidade em casos de desconformidade; no segundo 
caso, o órgão sindicante apreciará também da conveniência ou oportunidade da 
actuação administrativa, procurando saber se, naquelas concretas circunstâncias 
de tempo e lugar, o agente em causa tomou a decisão certa do ponto de vista do 
valor de actuação e da sua utilidade. Como se sabe, este tipo de controlo — que, 
em princípio, está afastado nos casos de conhecimento jurisdicional — ganha 
particular relevo nas situações em que o criador normativo (v.g., legislador) 
coloca nas mãos do aplicador uma maior ou menor margem de decisão 
corporizada na existência de espaços autónomos de valoração ou de 
discricionariedade. 

(iv)   Outra tipologia classificatória diz respeito aos efeitos que o meio de controlo 
exerce sobre a eficácia do acto controlado, podendo ser distinguidos meios com 
efeito suspensivo e meios com efeito meramente devolutivo. Estes últimos são 
aqueles que, quando interpostos, não afectam a produção de efeitos do acto 
sujeito a apreciação, continuando ele a sua normal operatividade, ficando o 
impugnante num estado de sujeição e à espera de uma eventual decisão final 
favorável; nos casos de efeito suspensivo, pelo contrário, o acto impugnado vê a 
sua produção de efeitos paralisada com a interposição do meio de controlo por 
parte do suposto lesado, ficando aqui a Administração na situação desfavorável 
de não o poder executar e de esperar pelo resultado final. 

(v)   Por último, tendo em vista a configuração da marcha dos actos, é possível 
distinguir meios reactivos normais e meios reactivos urgentes. Trata-se de 
reconhecer que, em determinadas situações e debaixo da verificação de 
pressupostos bastante apertados (por exemplo, perigo de lesão grave e 
irreparável ou perigo de dissipação de valores patrimoniais ou documentos), se 
encontram previstos procedimentos e processos caracterizados pela celeridade de 
actuações e de decisões e pela precedência temporal em relação aos restantes. A 
tais procedimentos e processos urgentes — que apresentam carácter excepcional 
— opõem-se todos os outros, sujeitos a um iter mais longo e demorado. 

                                                        
44 Cfr. o nosso “Competência dos Tribunais tributários, pós-modernidade jurídica e des-
jurisdicionalização”, in Scientia Iuridica, tomo LVI, n.º 310, Abril-junho 2007, 287 e ss.  
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 É importante sublinhar que estas tipologias não se apresentam estanques mas, pelo 
contrário, entrecruzam-se e originam meios reactivos pluriformes e caracterizados pela 
diversidade jurídica, não apenas ao nível da respectiva natureza, mas igualmente ao nível dos 
efeitos concretamente potenciados. Na verdade, ao nível da prática jurídica e se tivermos por 
referência os meios administrativo-tributários, é possível constatar que, por exemplo, a 
reclamação graciosa apenas pode ter por finalidade a sindicância da legalidade do acto 
impugnado, possui eficácia devolutiva e apresenta natureza facultativa. Contudo, esse mesmo 
meio, em determinadas condições, pode produzir efeitos suspensivos e, em certos casos, pode 
ter natureza necessária 45. Ainda a título exemplificativo, refira-se o recurso hierárquico, que 
pode-se debruçar sobre a legalidade e também o mérito ou conveniência do acto sindicado, e 
apresenta natureza facultativa, enquanto que os meios jurisdicionais, diferentemente, apenas 
têm por escopo o controlo da legalidade do acto objecto de apreciação (princípio da 
insindicabilidade jurisdicional do mérito). 
 
 Pois bem, tendo presente este quadro compreensivo, torna-se relativamente simples 
avançar no sentido de saber quais podem ser os meios de oposição por parte do contribuinte / 
inspeccionado em sede de procedimento inspectivo, embora se deva ter sempre presente que 
uma coisa é a reacção aos actos de inspecção ou controlo tributário propriamente ditos, e 
outra completamente diferente é a reacção aos actos subsequentes que eventualmente venham 
a ser praticados. Apenas a título exemplificativo, pensemos nas diferenças inerentes às 
seguintes situações: por vezes, o contribuinte pode querer reagir ao facto de o agente da 
Administração tributária querer entrar nas instalações da sua empresa para proceder a 
diligências investigatórias ou para apreender material (v. infra, actos 1, 2 ou 3); outras vezes, 
ele pode querer reagir ao acto (posterior) de liquidação adicional que resultou das correcções 
à matéria tributável por si declarada e entretanto alterada.  
 Esquematicamente: 
 
  Procedimento inspectivo 
 
 Acto 1  Acto 2  Acto 3 
|-----------*-------------------*-------------------*-----|  
      ¯ 
            Relatório  
             final ————————> Liquidação 
 
  Vejamos então como se podem configurar juridico-normativamente as situações no 
Ordenamento português 46. 
 
 

2.2. Reacção aos actos de controlo 
 
No que concerne à fiscalização da actuação inspectiva intra-procedimental (isto é, 

durante o procedimento), duas situações importa discernir: os actos de controlo e as medidas 
cautelares. 

 
Em primeiro lugar, o contribuinte pode querer reagir aos actos de inspecção 

propriamente ditos, opondo-se à efectivação dos mesmos. Em tal caso, cumpre distinguir se a 
oposição é legítima ou ilegítima, e, em face da qualificação resultante, o Ordenamento 
tributário comina consequências diversas. 

(i)   Nos casos de oposição legítima — que ocorre quando esteja em causa o 
acesso à habitação do contribuinte; a consulta de elementos abrangidos 

                                                        
45 Cfr. art.º s 131.º e ss. do CPPT. 
46 Para uma aproximação ao ordenamento espanhol, cfr. PEÑA GARBÍN, J. M., “La inspección de 
hacienda…”, cit., 343 e ss. 
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por sigilo não derrogável administrativamente; o acesso a factos da vida 
íntima; e, em geral, a violação (inconstitucional) de direitos, liberdades e 
garantias —, a Administração tributária apenas poderá levar à prática a 
diligência em questão mediante autorização jurisdicional por si solicitada 
(sendo importante destacar que essa autorização é concedida pelo Tribunal 
de comarca e não pelo Tribunal tributário) 47. Do mesmo modo, importa 
destacar a ideia de que a prática de actos de inspecção fora do horário 
normal de funcionamento da actividade exercida sem consentimento do 
visado apenas pode ser efectuada mediante autorização do Tribunal (uma 
vez mais, também aqui, de comarca) 48. Ora, nas situações em que se 
praticam actos ilegais (por exemplo, sem a autorização judicial referida), o 
contribuinte deverá interpor recurso contencioso com vista à anulação do 
acto, não podendo a Administração utilizar posteriormente contra aquele 
os elementos entretanto descobertos (Verwertungsverbot) 49. 

(ii)   Já nos casos de oposição ilegítima, naturalmente, o contribuinte sujeita-se 
às consequências gravosas que o Ordenamento prevê para a violação dos 
deveres de cooperação (aplicação de métodos indirectos, perda de 
benefícios fiscais, responsabilidade contra-ordenacional ou criminal, etc.) 
50. 

 
Em segundo lugar, o contribuinte pode querer reagir às medidas cautelares adoptadas 

pela Administração tributária. Nesta situação, deve interpor recurso contencioso das mesmas, 
sob a forma de impugnação judicial com fundamento em ilegalidade, apresentada do Tribunal 
tributário (primeira instância) da área do serviço da Administração que tiver adoptado a 
providência, no prazo de 15 dias após a sua realização ou conhecimento, consoante os casos 
51. 

Sublinhe-se que, no decorrer de tal impugnação — que reveste sempre carácter 
processual urgente, mas tem efeitos meramente devolutivos — 52, a Administração tributária 
deve ser obrigatoriamente ouvida (em respeito pelo princípio do contraditório). 

 
2.3. Reacção aos actos subsequentes ao controlo 
 
Após isto, vejamos como se passam as coisas quando a reacção se volta, não contra 

os actos materiais de inspecção ou as medidas cautelares adoptadas, mas contra os actos 
consequentes, isto é, que resultam da inspecção, centrando, por razões óbvias, a atenção nos 
actos lesivos e colocando de parte os actos de natureza meramente informativa. Assim, e 
aproveitando a sistematização que atrás referimos, pode-se estabelecer o seguinte quadro 
reactivo: 

(i)   se o lesado se pretende insurgir contra actos de liquidação (“definitiva” ou 
adicional), prevê-se a reclamação graciosa, enquanto meio de sindicância em 
sede administrativa, ou o processo de impugnação judicial, já em sede 
jurisdicional 53. Num caso ou no outro, trata-se de garantias de controlo da 
legalidade — não de conveniência ou de oportunidade — e, em princípio, sem 
efeitos suspensivos; 

(ii)   diferentemente, se o alvo da reacção for um acto de fixação indirecta da matéria 
colectável, dever-se-á lançar mão do pedido de revisão da matéria colectável, 
este já com efeitos suspensivos da liquidação em causa e que, nos casos de erro 

                                                        
47 Cfr. art.º 63.º, n.º s 4 e 5 da LGT e 59.º, n.º 2 do RCPIT. 
48 Assim, art.º 35.º, n.º 3 do RCPIT. 
49 Cfr. JAKOB, Wolfgang, “Abgabenordnung...”, cit., 186. 
50 Cfr. art.º s 10.º e 32.º do RCPIT. 
51 V. art.º 144.º, n.º s 1 e 2 do CPPT. 
52 Cfr. art.º 144.º, n.º s 3 e 6 do CPPT. 
53 Assim, e respectivamente, art.º s 68.º e ss. e 99.º e ss. 
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nos pressupostos de aplicação deste tipo de avaliação ou de erro na 
quantificação, assume carácter necessário em relação a uma futura impugnação 
judicial (fora estes pressupostos, tem carácter facultativo, pelo que a impugnação 
judicial pode ser lançada ab initio) 54; 

(iii)   se, eventualmente, estiver em causa a alteração do regime ou a revogação de 
benefícios fiscais, deverá lançar-se mão do pedido de reconhecimento de 
benefícios fiscais, se for caso disso, e do recurso hierárquico e posterior recurso 
contencioso 55; 

(iv)   por último, nos casos em que estejam em causa participações para efeitos de 
levantamento de auto de notícia pela prática de infracções tributárias ou fiscais, 
seguir-se-ão as regras ordinárias do processo contra-ordenacional ou criminal 
tributário, constantes do RGIT (direito à redução da coima e das custas, recurso 
contencioso da decisão de aplicação da coima, etc.). 

  
 Em resumo: o arsenal garantístico e reactivo ao dispor dos contribuintes / 
inspeccionados é relativamente amplo e — sem prejuízo de alguns aspectos de regime 
desfavoráveis aqui não abordados (por questões de delimitação do âmbito científico) — 
parece dar cobertura às situações lesivas de que possam ser alvo. Importante é que se 
identifique com clareza o acto impugnado — o que por vezes depende da boa fundamentação 
da Administração tributária — e, após isso, se utilize o meio correcto de oposição. Grande 
parte dos casos de insucesso reactivo deve-se à selecção incorrecta do meio procedimental e 
processual, ao que acresce a circunstância de, não raro, o meio em causa se apresentar 
intempestivo e colocar o lesado na incómoda situação de “facto consumado”. 
 
 

                                                        
54 V. art.º s 91.º e 92.º da LGT. 
55 Cfr. art.º s 65.º, 66.º e 97.º, n.º 2 do CPPT. 


