
ApRESEn TAç ã o

1.  a presente Teoria Geral emerge de uma necessidade genuinamente 
académica e, simultaneamente, do cumprimento de um dever inde-
clinável: positivar o resultado da lecionação. a este respeito, enten-
dem os autores que a academia não se satisfaz — não se pode 
satisfazer — com a mera ocupação de salas ou auditórios no escru-
puloso cumprimento de horários (cada vez mais subordinados a 
lógicas de serviço); com a realização licealizante de testes, exames ou 
provas; com a profusão de pseudo-artigos científicos ao sabor das 
flutuações mercantis ou do cumprimento de métricas estatísticas; 
ou com o cumprimento servil das copiosas obrigações administra-
tivo-burocráticas. É preciso muito mais do que tudo isso: é preciso 
materializar em livro o saber criado e transmitido, permitindo-se 
que esse saber se dissemine e se sujeite a publicidade e apreciação 
crítica, mesmo negativa, permitindo que a ciência progrida. O saber 
não público e não publicado, que repousa na simples lecionação 
derivada do contacto presencial, não é saber no sentido elevado do 
termo. Não é ciência.

2.  Conscientes da necessidade de cumprimento desse dever, os autores 
apresentam aqui os desenvolvimentos escritos das aulas e sessões 
de mestrado de Teoria geral da relação Jurídica Tributária, unidade 
curricular (disciplina) que integra o primeiro ano do Mestrado em 
Direito Tributário da Escola de Direito da Universidade do Minho. 
O texto aqui acabado resulta da junção e do cruzamento dos ensi-
namentos colhidos em várias searas, as quais, cada uma a seu modo, 
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ajudou na tarefa de introduzir coerência de sentido à pluralidade 
de conceitos, regimes e institutos em que a matéria tributária se 
corporiza. Desde os ensinamentos da mais autorizada doutrina — 
não apenas tributária, mas igualmente, e como não poderia deixar 
de ser, civilista e administrativista —, às linhas de orientação domi-
nante da jurisprudência dos tribunais que integram a ordem juris-
dicional administrativa e tributária, às posições da administração 
tributária (vertidas em instruções administrativas ou nas diversas 
tomadas de posição enquanto ator processual) e até — não há por-
que negá-lo, bem pelo contrário — aos próprios alunos que, ano 
após ano, colocam dúvidas, apontam fragilidades e suscitam novos 
polos de indagação ou perspetivação. Todos eles são também, em 
certa medida, autores desta Teoria Geral, devendo aos mesmos ser 
reconhecido o correspondente mérito e prestar o devido agrade-
cimento. 

3.  Trata-se assim de um texto com uma marca própria - a marca da Uni-
versidade. É um texto que se pretende abstrato e de pendor racio-
nalizante, científico-doutrinal, e, não obstante a necessária atenção 
ao ambiente realista em que a academia se insere, não demonstra 
preocupações de minuciosa deteção de fragilidades legislativas, de 
reparo fácil à conduta administrativa, ou de crítica sobranceira às 
decisões jurisdicionais. Não é esse o propósito nem, consequente-
mente, é esse o discurso. Nesta medida, não se intenta — embora 
se possa pontualmente trilhar esse caminho — sinalizar proble-
mas, propor medidas legislativas, elaborar instruções funcionalistas 
ou apontar pistas para a resolução de casos em concreto, pois tais 
desideratos serão, ou deverão ser, perseguidos em outro enquadra-
mento. Também não se tenciona apresentar um repositório doutri-
nal, citando autores e obras porque convencionalmente obrigatório. 
O objetivo é um e bem simples: ensinar ou, de modo mais humilde, 
transmitir conhecimentos com o objetivo de ensinar. Metodologi-
camente, propugna-se uma aproximação às matérias que seja não 
apenas racionalmente válida — afastando-se de construções sem 
unidade ou sistematicidade, ou de duvidosa coerência lógica —, 
mas igualmente pedagogicamente útil, nunca esquecendo que os 
destinatários são estudiosos (como os aqui autores) e que o obje-
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tivo é a partilha de conhecimento em termos reais, pressupondo 
que este chega efetivamente aos seus destinatários. apenas deste 
modo se cumprirão os cânones de uma academia responsável. 

4.  Em termos de aproximação discursiva, os cuidados são redobrados, 
pois em matérias de Direito tributário é grande o risco de resvalar 
para fórmulas e enunciados apelativos, ligeiros ou praxiológicos, 
com negligência das componentes científicas e racionais jurídicas. 
Na verdade, numa visão redutora, seduz a crítica ao fisco odioso, 
que desrespeita e oprime o contribuinte desprotegido, assim como 
facilmente ganha terreno o argumento da austeridade, enquanto 
via única para assegurar a sustentabilidade do Estado de Direito 
democrático e social, conduzindo o Direito tributário para um ter-
reno mais próximo da “política fiscal” do que da ciência jurídica. Do 
mesmo modo, pode ser forte a propensão para o tecnicismo, para a 
minúcia da regra ou para a vertente prática, descurando as componen-
tes abstratas, sistemáticas e principiológicas, inclinando o Direito 
tributário para patamares mais próprios da fiscalidade (que, ape-
sar da voz corrente, com ele não se confunde de modo algum). E 
outros riscos existirão. Uma abordagem jus-científica, porém, tem 
que permanecer imune a esses riscos e tentações, nunca esque-
cendo que a verdadeira ciência jurídica não se equivoca e não se 
mitiga, estudando o Direito em si, numa atitude próxima da clausura 
e da pureza (metodológica) Kelseniana, naturalmente sem ignorar 
as dimensões sociais, económicas, políticas, éticas ou outras, que 
navegam em águas confinantes. além disso, preconiza-se um dis-
curso genuinamente normativista e positivista, pretendendo com 
isso significar-se um duplo entendimento: primeiro, que o Direito 
é um conjunto de normas jurídicas, e não de factos, dados ou valo-
res, sejam estes quais forem; segundo, que o Direito não necessita 
de um substrato ou conteúdo necessário. Na sequência, as normas 
jurídicas, para o serem, não necessitam de dizer respeito a realida-
des ou a conteúdos bons ou valiosos, bastando que sejam introdu-
zidas no ordenamento jurídico pelo órgão competente, de acordo 
com a forma legalmente prescrita e respeitando o procedimento 
de aprovação previamente determinado. Se assim for, a norma é 
jurídica - pode ser uma boa ou uma má norma jurídica; pode ser 
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inconstitucional ou não inconstitucional; legal ou ilegal; valiosa 
ou desvaliosa, mas será sempre uma norma jurídica. Nesta medida 
se compreende que uma norma determinada, ainda que infrinja o 
disposto nos escalões mais elevados de determinado ordenamento 
(por exemplo, uma norma tributária que produza efeitos retroati-
vos, de modo atentatório da proteção da confiança, ou que institua 
um imposto desproporcional), não deixa de ser uma norma, e não 
deixará, enquanto não for competentemente declarada inválida 
(e.g., inconstitucional, ilegal), de reclamar pretensão de validade e 
de aplicabilidade. O jurista não pode ter como objeto científico de 
análise apenas as bondades jurídicas.

5.  O desdobramento expositivo dos conteúdos não é, nem tem pre-
tensões de ser, original, na medida em que a doutrina jus-tributa-
rista portuguesa já atingiu um nível de refinamento e cuidado que 
permite nela fixar esteio seguro para proceder a desenvolvimen-
tos subsequentes. assim, após se procurar demonstrar a relevância 
da relação jurídica como instrumento metodológico pedagógica e 
cientificamente útil de apreensão de conteúdos jurídico-tributários 
(enfatizando a sua natureza de património comum da juridicidade), 
cuida-se de identificar e caracterizar a relação tributária em si, desig-
nadamente tendo em presença a sua especial estrutura complexa 
e os específicos fins de natureza juspublicista que lhe subjazem. 
Neste passo, compreensivelmente, a indisponibilidade das posições 
jurídicas (irrenunciabilidade, intransmissibilidade) e os especiais 
instrumentos de atuação do credor (a referida administração tribu-
tária odiosa, com atos administrativos que se presumem legais, pri-
vilégio de execução prévia, e execução fiscais) não podem deixar 
de ser especialmente estudados, procurando, aqui e além, dar nota 
das mais recentes dificuldades aplicativas motivadas pela explosão 
de situações de crise, dívidas acumuladas e insuficiência patrimo-
nial que os novos tempos potenciam (como sucede, por exemplo, 
em matéria de processo de insolvência). após isso, direciona-se a 
análise para o nascimento dessa relação, visando apontar-se o respe-
tivo facto constitutivo, de modo a conseguir-se uma apurada perceção 
do momento a partir do qual existem deveres e direitos tributários 
(algo importantíssimo, por exemplo, para efeitos de contagem de 
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prazos de exercício de pretensões jurídicas, como os de “caduci-
dade” ou de “prescrição”). De seguida, aparecem os sujeitos — ativo 
e passivo, nas suas diversas formulações jurídicas (direto, indireto, 
singular, plural, etc.) — e o conteúdo ou objeto da relação, numa 
tarefa de desdobramento analítico que intenta descortinar no seu 
âmago todas as pretensões e deveres suscetíveis de tutela jurídica 
que aí podem emergir (não apenas o dever principal de pagamento 
de tributo, mas igualmente inúmeros — por vezes, mesmo inúme-
ros...— deveres acessórios burocráticos e pecuniários, como a manu-
tenção de contabilidade, a emissão de recibo ou o pagamento de 
juros). Subsequentemente, surge o estudo da extinção dos deveres 
tributários que integram o nexo relacional, estudo esse que, uma vez 
mais, não prescinde da proveitosa importação dos ensinamentos, 
conceitos e institutos civilísticos (pagamento, dação, compensação, 
confusão, consignação, etc.), não tivesse sido exatamente em sede 
civilística que o apuramento científico-doutrinal respetivo atingiu 
o maior vigor. Para finalizar, não se poderia deixar de mencionar o 
conjunto de aparatos jurídicos de proteção do crédito que tradicio-
nalmente se agrupam sob a designação genérica de “garantia” da 
relação jurídica (e.g., fianças legais, privilégios creditórios, hipote-
cas, penhores). 

6.  Uma Teoria geral como a que aqui se apresenta tem que assentar lar-
gamente nos contributos científicos sólidos provenientes de qua-
drantes jurídicos não tributários, reconhecendo sem hesitações 
uma verdade irrefutável: o bom tributarista não sabe apenas de 
Direito tributário, nem pode apenas a este cingir-se. Caso tal con-
finamento se verifique poder-se-á estar nos domínios da fiscali-
dade, da política fiscal, da teoria económica dos tributos ou outras 
esferas, mas dificilmente se estará em presença de uma verdadeira 
abordagem de Direito tributário, ou não fosse este, como já classi-
camente e pertinentemente se assinalou, um “Direito de sobrepo-
sição” (aLbErTO XaVIEr, Manual de Direito Fiscal, Lisboa, 1981, 
p. 23). Nesta medida, o cunho da transdisciplinaridade do texto e 
das ideias encontra-se omnipresente, e nem de outro modo pode-
ria ser, não se dispensando desde logo o que de válido e substantivo 
resulta da válida doutrina de dois ancoramentos nos quais o Direito 
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tributário muito se baseia e se inspira: o Direito civil e o Direito 
administrativo, ambos entendidos lato sensu. Na verdade, impossí-
vel seria abordar de maneira conveniente questões tributárias sem 
a adequada compreensão das estruturas da relação jurídica civil, 
da teoria do negócio jurídico, da teoria do ato administrativo, da 
tematização da personificação jurídica administrativa ou do enqua-
dramento principiológico da atividade administrativa, apenas para 
apontar alguns exemplos muito básicos. Mas não apenas - também 
os contributos do Direito criminal, contraordenacional, internacio-
nal ou da União europeia serão, cada um a seu tempo e no seu cor-
respondente espaço, fundamentais. De resto, last but not least, tão 
evidente será a relevância que quase se não afiguraria necessária a 
menção ao Direito constitucional, enquanto pilar estruturante de 
todo o edifício em que o ordenamento jurídico se materializa. a 
Constituição é, ainda o entendemos, além de Norma normarum, o 
vértice, o referente, o parâmetro e o paradigma de validade de toda 
a normação, incluindo, evidentemente, a normação tributária.

a obra aqui está, pública, publicada e submetida a apreciação. Surjam 
as valorações da mesma e espere-se que estas possam contribuir para o 
Interesse público.

braga, julho de 2017
Joaquim Freitas da rocha

Hugo Flores da Silva
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