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NOTAS IMPORTANTES

1 – Objetivo

Esta é uma obra destinada, em primeiro lugar, a alunos, investigadores 
e estu diosos, não se pretendendo, muito longe disso, um manual de fun-
cionalismo ou um guia para a resolução de casos. A prática e a técnica não 
constituem missão da Universidade, ao menos no âmbito da ciência jurídica.

Sem prejuízo, a mesma pode ser útil para quem já exerce funções práticas, 
pois o estudo e o conhecimento — e não outros fatores como o “copy-paste”, 
a mera antiguidade ou o desembaraço — permitem sempre (sempre!) um 
melhor desempenho.

2 – Referências bibliográficas

As referências bibliográficas apenas abrangem obras e textos que foram efe-
tivamente utilizados e que influíram decisivamente na construção do pen-
samento do autor e, tirando situações muito excecionais e perfeitamente 
justificadas — como, por exemplo, aquelas em que se entendem necessárias 
remissões imediatas para desenvolvimentos efetuados por outros —, não 
são vertidas ao longo do discurso, mas apenas numa listagem final. O propó-
sito é sempre o mesmo – tornar o discurso escorreito e deixá-lo ser o que ele 
pretende ser: Lições, como reflexo de um edifício científico-analítico de pen-
samento (e não o mostruário de um pretensioso repositório de erudição).

3 – Jurisprudência

Os muitos acórdãos referidos ou citados poderão ser consultados em www.
dgsi.pt. (acórdãos dos Tribunais da jurisdição administrativa e tributária), 
ou em www.tribunalconstitucional.pt. (acórdãos do Tribunal constitucio-
nal), quando outra fonte não se encontrar indicada.
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Introdução

1. O Direito tributário substantivo e o Direito tributário adjetivo

1.1. Termos da distinção
O estudo juridicamente adequado do procedimento e do processo tri-
butários não pode ser levado a efeito sem se ter presente a ideia de que 
estamos perante realidades de Direito adjetivo. 

No contexto destas Lições, vamos entender por “Direito adjetivo” o 
conjunto de normas jurídicas que dizem respeito à aplicação normativa 
em matéria tributária, a qual, de um prisma subjetivo, pode ser levada 
a efeito por três entidades distintas: entidades públicas administrativas 
(Administração tributária lato sensu 1), entidades públicas jurisdicionais 
(Tribunais tributários) e também entidades privadas. Todos estes ato-
res — Administração, Tribunais e privados — podem ser convocados 
pelo legislador a aplicar normas tributárias a um determinado caso em 
concreto, embora, compreensivelmente, o sejam em circunstâncias dis-
tintas e debaixo de pressupostos também distintos, como teremos oca-
sião adiante de assinalar convenientemente. Por agora, importa subli-
nhar que estamos em presença de atuações de natureza marcadamente  

1 Adverte-se que, para efeitos meramente pedagógicos (e apenas estes), quando utilizada 
nesse sentido amplo, a Administração tributária será referida frequentemente sob a sigla 
“AT”; diversamente, quando utilizada num sentido mais restrito, de aparato organizatório 
integrado no Ministério das Finanças, será utilizada a sigla “ATA” (Autoridade tributária e 
aduaneira). V., infra, I., 4.3.1.1..
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individual e concreta, em contraposição com o que sucede no quadro do 
Direito Tributário substantivo que, tendo por objeto o conjunto de normas 
jurídicas respeitantes à criação normativa em matéria tributária, é carac-
terizado por um conjunto de problemas de natureza marcadamente ge-
ral e abstrata (criação de tributos, interpretação das normas tributárias, 
critérios de aplicação das normas tributárias no tempo e no espaço, etc.).

Ora, a referência às “normas tributárias” e à “matéria tributária” exige  
a clarificação destas realidades, o que levanta a questão prejudicial de 
encontrar uma noção juridicamente adequada de tributo, o que procura-
remos fazer de seguida.

Será pertinente realçar, desde já, que a perceção de uma conveniente  
noção de tributo permitirá possuir o arsenal principiológico e concei-
tual necessário para enfrentar de modo cabal bastantes dificuldades 
com as quais os aplicadores normativos se têm vindo a deparar neste do-
mínio. Algumas dessas questões são verdadeiros nódulos problemáticos 
e reclamam muito tempo para a sua resolução, como por exemplo, as 
que dizem respeito à cobrança coerciva de dívidas respeitantes a porta-
gens nas vias com pórticos eletrónicos; de dívidas a empresas municipais 
pelo abastecimento público de águas ou de gestão de resíduos urbanos; 
ou de dívidas a Autarquias locais pela utilização do subsolo para instala-
ção de cabos de fibra ótica.

Em todos estes casos, o nomen iuris utilizado pelo criador normativo 
é enganador e a simples menção a uma taxa, a um preço, ou a uma tarifa 
não permite por si só revelar o regime jurídico-normativo aplicável (Di-
reito tributário, Direito fiscal, Direito administrativo, Direito do consu-
mo etc.), pelo que somente a abordagem científica e teorético-concei-
tual poderá constituir contributo válido 2.

1.2. Uma noção adequada de tributo
Por tributo entendemos toda a prestação coativa com finalidades financeiras.

Densifiquemos esta noção.

2 V., por exemplo, acórdãos do STA de 17 de maio de 2017, processo n.º 01174/16; de 25 de 
junho de 2015, processo n.º 045/14; de 28 de outubro de 2015, processo n.º 0125/14; de 4 de 
novembro de 2015, processo n.º 0124/14; e de 10 de abril de 2013, processo n.º 015/12 e infra 
II, 6.5.1. e ss.
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Em primeiro lugar, o tributo há-de ser uma prestação coativa. A coa-
tividade da prestação, neste domínio, deve revelar-se a um duplo nível:  
(i) coatividade quanto à origem e (ii) coatividade quanto à conformação 
do conteúdo.

i) No que diz respeito à sua origem, o tributo será sempre fixado por 
ato normativo, o que, nesta matéria, e em face dos dados do ordena-
mento jurídico-constitucional português, significará uma lei, um 
decreto-lei — autorizado ou simples (concorrente), consoante os 
casos — ou um regulamento. Assim sendo, deve ser absolutamente 
irrelevante qualquer manifestação de vontade privada com eficácia 
constitutiva neste domínio, pelo que serão contrários ao ordena-
mento jurídico todos os supostos “tributos” criados por entidades 
privadas (empresas privadas prestadoras de serviços, igrejas, enti-
dades patronais, senhorios, etc.).

ii) Mas não apenas quanto à origem as manifestações de vontade pri-
vada serão irrelevantes. Também o serão quanto à fixação do con-
teúdo, pois este também deverá ser imperativamente fixado por 
ato normativo. Com efeito, algumas posições jurídicas subjetivas 
protegidas por normas de direitos fundamentais poderiam ser 
postas em causa se o ordenamento permitisse que determinadas 
prestações tributárias, não obstante a sua criação por norma jurí-
dica, pudessem ver o seu conteúdo ajustado ou fixado por acordo 
com entidades privadas. Pense-se, por exemplo, nas consequências 
que poderiam surgir ao nível do princípio da igualdade se fosse 
de admitir a negociação do valor das taxas de registo, das taxas de 
parqueamento, das taxas moderadoras na saúde, das taxas de jus-
tiça ou das propinas nas universidades públicas, podendo-se com 
facilidade chegar a situações de desigualdade material ou de ver-
dadeiro confisco, violadoras do princípio do Estado de Direito na sua 
exigência de proporcionalidade ou proibição do excesso.

Em segundo lugar, como dissemos, o tributo há-de ser estabelecido 
para prosseguir finalidades financeiras. Tal significa que os tributos devem 
ser exigidos com vista à produção de bens públicos e semipúblicos, des-
tinados a satisfazer necessidades de carácter tendencialmente coletivo 
e público (diplomacia, defesa, segurança, iluminação pública, saúde,  
educação, ordenação do trânsito, ordenação de determinado sector da 



LIÇÕES DE PROCEDIMENTO E PROCESSO TRIBUTÁRIO

14

atividade económica, etc.). Desta forma, ultrapassam o âmbito finan-
ceiro e jurídico dos tributos todas as receitas públicas coativas que não 
prossigam tais finalidades, como será o caso de prestações devidas a 
favor de entidades públicas com finalidades ressarcitórias (indemniza-
ções), sancionatórias (multas, coimas) ou outras.

Por conseguinte, e tendo em atenção os requisitos acima referidos, 
na alçada da figura do tributo cairão — independentemente da sua deno-
minação jurídica — os impostos, as taxas e as contribuições financeiras 
a favor de entidades públicas, incluindo as denominadas “contribuições 
especiais”, pelo que “normas tributárias” e “matéria tributária” serão 
conceitos que sempre a tais realidades dirão respeito3.

Como se verá em momento mais adiantado das presentes Lições, 
esta delimitação conceitual revelar-se-á de uma importância inafastá-
vel, atendendo, por exemplo, aos problemas relacionados com a legiti-
midade para intervir como exequente num processo de execução fiscal 
(por exemplo, quando estiverem em causa entidades concessionárias 
ou serviços públicos diversos não integrados na Administração Tributá-
ria e Aduaneira) ou com o objeto desse mesmo processo (por exemplo, 
cobrança de dívidas de portagens, propinas, taxas moderadoras, tarifas 
municipais e outras)4.

1.3. Importância da denominação: Direito tributário e jurisdição 
tributária

A delimitação da noção de tributo e do âmbito de incidência do Direito 
Tributário, feita nos moldes supra descritos, assume especial importân-
cia a vários níveis, designadamente em sede de delimitação do âmbito 
da jurisdição dos Tribunais.

A este respeito, e em primeiro lugar, surge um problema terminoló-
gico de fundo: dever-se-á falar em “Tribunais fiscais” ou em “Tribunais 
tributários”? A resposta a esta questão não poderá deixar de passar pela 
resolução de uma outra que se afigura prévia e prejudicial que é a de  
saber sobre que litígios incide o seu âmbito de atuação, podendo, em 
abstrato, perspetivar-se uma de duas soluções possíveis:

i) Ou se entende, por um lado, que os Tribunais em questão apenas 
são competentes para dirimir conflitos de pretensões que digam 

3 Cfr., a respeito, art.º 4.º da LGT.
4 V., infra, II., 6.5.5.1. e 6.5.2.
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respeito a relações jurídicas de imposto e, em tal caso, falaremos 
em “Tribunais fiscais”. Consequentemente, os conflitos de preten-
sões que digam respeito a relações jurídicas de taxas ou outros tri-
butos seriam dirimidos por outros Tribunais (v.g., Tribunais admi-
nistrativos);

ii) Ou se entende, por outro lado, que tais Tribunais são competentes 
para dirimir conflitos de pretensões que digam respeito a todas 
relações jurídicas tributárias e então a denominação “Tribunais 
tributários” será, rigorosamente, a mais apropriada.

Neste campo, parece-nos que resulta aparentemente infeliz a reda-
ção da Constituição que, no seu art.º 212.º n.º 3 refere que “compete aos 
tribunais administrativos e fiscais o julgamento das ações e recursos con-
tenciosos que tenham por objeto dirimir os litígios emergentes das rela-
ções jurídicas administrativas e fiscais”. Revelando articulação com este 
preceito, o ETAF no seu art.º 1.º, n.º 1, prescreve que “os tribunais da juris-
dição administrativa e fiscal são os órgãos de soberania com competência 
para administrar a justiça em nome do povo, nos litígios compreendidos 
pelo âmbito de jurisdição previsto no artigo 4.º deste Estatuto”.

Ora, a correta delimitação do círculo de atuação do Direito tributário 
(mais amplo) em face, nomeadamente, do Direito fiscal (mais restrito) 
assume aqui especial importância e apresenta-se como um instrumen-
to extremamente útil. Parece-nos que será de entender que, apesar de a 
Constituição e o ETAF se referirem apenas às relações fiscais, a referência 
deve ser entendida como sendo feita às relações tributárias, e isto por 
dois motivos:

– Em primeiro lugar, um argumento de ordem histórica — quer a 
redação do antigo ETAF, quer a jurisprudência, vão no sentido de 
considerar que os Tribunais tributários (e não os “Tribunais fiscais”) 
são os órgãos competentes para dirimir os litígios emergentes das 
relações jurídicas tributárias, logo respeitantes a todos os tributos e 
não apenas aos impostos;

– Em segundo lugar, e não obstante a interpretação literal apontar em 
sentido diferente, uma interpretação sistemática dos vários precei-
tos induzirá essa conclusão. Por exemplo: é-nos dito no ETAF [art.º 
49.º, n.º 1, alínea a) subalínea iii)] que os Tribunais tributários julgam 
todos os litígios surgidos no âmbito do processo de execução fiscal, 
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e no CPPT [art.º 148.º, n.º 1, alínea a)] refere-se que esse mesmo pro-
cesso se aplica a todos os tributos. A conclusão parece-nos, deste 
modo, óbvia: os Tribunais tributários exercem a sua atividade juris-
dicional no âmbito, não apenas dos impostos em particular, mas dos 
tributos em geral.

1.4. O conteúdo do Direito Tributário adjetivo. Sequência
Dissemos acima que o Direito tributário adjetivo tem por referência a 
aplicação das normas tributárias aos casos em concreto, e que tal apli-
cação terá como principais atores a Administração tributária, os Tri-
bunais tributários e os sujeitos privados. Com propósitos meramente 
introdutórios e de um modo propositadamente superficial, atentemos 
apenas nos seguintes exemplos que servirão para clarificar esta afirma-
ção simples:

i) A prática de atos de inspeção tributária, a liquidação de certos im-
postos, o reconhecimento de um pedido de isenção, o indeferi-
mento de uma reclamação graciosa, a instauração de um processo 
de execução fiscal contra um contribuinte devedor ou a autoriza-
ção para o pagamento de uma dívida tributária em prestações, são 
exemplos de atos praticados por órgãos da Administração tributária;

ii) O conhecimento de uma impugnação judicial intentada pelo con-
tribuinte, a autorização para a Administração ter acesso aos dados 
bancários de certo sujeito passivo, ou a resolução de uma oposição 
à execução fiscal, são exemplos de atos praticados pelo Tribunal 
tributário (maxime, o juiz);

iii) A entrega de declarações de rendimentos, a prestação de infor-
mações, a manutenção da contabilidade organizada, a liquida-
ção do IRC, a cobrança de um imposto por retenção na fonte por  
parte de uma entidade patronal ou de um banco, constituem 
exemplos de atos praticados por sujeitos privados. 

Este último núcleo, de resto, tem vindo a assumir uma importância 
crescente, na medida em que se verifica com cada vez maior frequência 
a atribuição de tarefas tributárias a entidades privadas, o que pode ser 
visto quer de um ponto de vista positivo quer de um ponto de vista nega-
tivo: por um lado, pode significar uma maior colaboração por parte dos 
contribuintes na importante tarefa de arrecadação de receitas públicas,  
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atribuindo à relação jurídica tributária um carácter menos autoritário 
e mais conciliador, levando a que já se possa falar num Direito tributário 
flexível; por outro lado, pode significar uma desresponsabilização das 
entidades públicas, que “empurram” para o contribuinte um conjunto 
alargado de tarefas declarativas, contabilísticas, investigatórias e cobra-
tórias, no que pode significar uma oneração desmesurada e porventura 
inconstitucional — por violação do princípio da proporcionalidade — 
da sua esfera jurídica.

Em todo o caso, a constatação desta tendência para a privatização 
permite afastar uma ideia que tradicionalmente fez escola e que, nos 
dias de hoje, parece desajustada: a de que o Direito tributário seria um 
sub-ramo ou uma parte do Direito administrativo. Sendo certo que a 
atividade administrativa, e particularmente a prática de atos administra-
tivos, constitui uma parte significativa da atividade tributária, não é  
menos certo que outra parte não negligenciável resulta da prática de 
atos por entidades não administrativas e privadas, no que constitui uma 
característica marcante dos sistemas tributários atuais5.

***

Voltando à exposição, e em termos de sequência, será tendo presente 
o quadro tripartido acima referido que desdobraremos o discurso subse-
quente, dedicando a nossa atenção introdutória sucessivamente à ativi-
dade administrativa tributária, à jurisdição tributária e à privatização da 
atividade tributária.

2. A atividade administrativa tributária
Pode definir-se a atividade administrativa tributária como o conjunto de 
atos da Administração tributária de aplicação das normas tributárias ao 
caso em concreto.

A correta compreensão desta definição implica o desenvolvimento  
da análise subsequente em dois segmentos distintos: primeiro pro-
curando compreender o que se deve entender por Administração tribu-

5 Importa salientar que a expressão “atos” utilizada no texto tem subjacente um sentido 
amplo e genérico, significando, quer verdadeiros atos jurídicos, quer simples operações 
materiais (como a entrega de declarações, a prestação de informações, a mera arrecadação e 
entrega de um imposto ou taxa, etc.).
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tária (ponto 2.1.); depois, procurando averiguar que tipo de atos pode 
ela praticar (ponto 2.2.).

É o que faremos de seguida.

2.1. Noção de Administração tributária (AT) e enquadramento da 
sua atividade

Para estes efeitos, deve adotar-se uma noção ampla de Administração 
tributária (AT), que não se reduza à visão corrente de “serviços de fi-
nanças”, “repartições de finanças” ou “tesourarias da fazenda pública”6 
— trata-se de muito mais do que isso. A este respeito, o próprio legis-
lador traça uma noção bastante lata, englobando no seu perímetro de 
abrangência todas as “entidades públicas legalmente incumbidas da  
liquidação e cobrança dos tributos” 7. 

A partir dessa noção, é possível afirmar que a AT em sentido amplo 
abrangerá:

i) Em primeiro lugar a Autoridade Tributária e Aduaneira (ATA ou 
AT em sentido restrito), a qual consiste num serviço da Administra-
ção direta do Estado, integrado na orgânica do Ministério das fi-
nanças, e que tem por missão, designadamente “(...) administrar os 
impostos, direitos aduaneiros e demais tributos que lhe sejam atri-
buídos (...)” 8. Aqui se tem por referência, por exemplo, os “serviços 
de finanças” e as “direções de finanças”, os quais devem assegurar, 
por exemplo, a liquidação e a cobrança dos impostos sobre o rendi-
mento, sobre o património e sobre o consumo;

ii) Em segundo lugar, outras entidades públicas, como as autarquias 
locais (que podem criar, disciplinar juridicamente e cobrar taxas 
de saneamento, de licenciamento urbanístico, de publicidade, 
etc.), as universidades públicas (taxas de propina), os hospitais pú-
blicos (taxas moderadoras), as conservatórias (taxas de registo), os 
diversos institutos públicos setoriais (nos sectores do vinho e da 
vinha, do azeite, do turismo, da navegação marítima ou aérea, do 

6 Importa observar que as “tesourarias” cessaram a sua existência com o decreto-lei  
n.º 237/2004, diploma que determinou a sua integração nos serviços de finanças, como  
mais uma secção (secção de Cobrança).
7 Assim, art.º 1.º, n.º 3, da LGT.
8 Cfr., para especificações, o DL n.º 118/2011, que aprova a orgânica da Autoridade Tribu-
tária e Aduaneira.



INTRODUÇÃO

19

transporte ferroviário, etc.) ou as entidades de regulação e super-
visão (no sector bancário, da energia, da saúde e do medicamento, 
etc.). Igualmente aqui se consideram, inclusivamente, os membros 
do Governo, quando exerçam competências administrativas no 
domínio tributário (Ministro das finanças, Ministro da economia, 
Ministro da agricultura, Secretário de estado dos assuntos fiscais, 
etc.).

Importa, contudo, antecipar que a simples existência das entidades  
referidas não basta, por si só, para que se possa afirmar que se está em 
presença de atividade administrativa tributária, na medida em que as 
mesmas podem levar à prática atos jurídicos e materiais que pouco ou 
nada têm a ver com Direito tributário. Pense-se, por exemplo, na ema-
nação de uma orientação normativa sobre o pagamento dos vencimen-
tos ou subsídios aos trabalhadores (funcionários), ou na abertura de um 
concurso para recrutamento.

Por aqui se depreende que a consideração da existência da Adminis-
tração tributária (AT) pressupõe não apenas a verificação de uma dimen-
são subjetiva (integrar uma das entidades referidas), mas também uma 
dimensão objetiva (praticar atos de Direito tributário).

Ora, a atividade administrativa tributária levada à prática por todos 
estes sujeitos jurídicos ganha forma através da execução de atos diver-
sos, que tanto podem ser atos meramente materiais (como a receção de um 
documento ou petição, a passagem de uma certidão, a análise da con-
tabilidade ou da escrita de certa empresa, ou a audição de um contri-
buinte) como verdadeiros atos jurídicos, fixadores de efeitos jurídicos na 
esfera de determinado sujeito (como a liquidação de um tributo, a ava-
liação de um bem, o indeferimento de uma reclamação ou a penhora de 
um imóvel). Como se sabe, para estes atos individuais e concretos fixa-
dores de efeitos jurídicos reserva-se a designação de atos administrativos.  
Contudo, sobre as espécies de atos e respetivos contornos debruçar-
-nos-emos num momento posterior desta análise.

Neste momento, interessa destacar que esta atividade administrativa 
(i) é juridicamente enquadrada — devendo obediência, nomeadamente, 
aos princípios da constitucionalidade, da legalidade, da proporcionali-
dade e da obrigatoriedade de fundamentação —, (ii) goza de uma pre-
sunção de legalidade e (iii) pode ser jurisdicionalmente impugnável.  
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Importa destacar igualmente que, do ponto de vista jurídico, a AT deve 
ser perspetivada como um verdadeiro sujeito de Direito, ao qual é reco-
nhecida pelo legislador a titularidade de determinadas situações jurí-
dicas subjetivas merecedoras de tutela. Entre tais situações jurídicas 
sobressaem não apenas direitos subjetivos (de carácter concreto e de-
terminado) — por exemplo, o direito à perceção da receita tributária 
em relação àquele contribuinte, ou o direito a exigir-lhe juros compensa-
tórios em determinadas situações — mas também poderes jurídicos (de 
natureza abstrata) — por exemplo, o poder de proceder às diligências 
necessárias ao apuramento da verdade material em relação a qualquer 
contribuinte; o poder de liquidar os tributos; de rever os atos tributários 
por si praticados; ou de emitir orientações genéricas no sentido da uni-
formização da aplicação das normas tributárias. Compreensivelmente, 
a cada uma destas situações subjetivas abstratas tituladas pela Adminis-
tração corresponderá uma situação jurídica passiva à qual determinado 
sujeito (v.g., contribuinte) está adstrito: o dever de entregar a prestação 
tributária nos cofres do Estado; de manter a contabilidade organizada; 
ou de se sujeitar a inspeções.

Também não pode ser perdido de vista que a AT não tem nem pros-
segue interesses próprios, mas sempre interesses heteronomamente 
determinados — pelo legislador — e que se subsumem à ideia de pros-
secução do Interesse público. Este último não deve ser confundido com o 
interesse de arrecadação da receita tributária, nem a primeira pode ser 
perspetivada como uma mera cobradora de tributos, com “interesse” 
no incremento do volume de receita, antes devendo ser encarada como 
uma entidade imparcial que prossegue a verdade material, seja em  
que sentido for que esta última aponte (cobrança ou não cobrança  
de tributos).

Em todo o caso, prosseguindo o Interesse público (ao contrário dos 
contribuintes), a atuação da AT deve estar revestida de um invólucro pro-
tetor especial que lhe permita atuar de um modo mais célere e seguro.  
No quadro desse invólucro, podem destacar-se, a título meramente 
exemplificativo, as seguintes prerrogativas:

– Os seus atos gozam frequentemente de um privilégio (benefício) de 
execução prévia, na medida em que os respetivos efeitos podem ser 
levados à prática independentemente de discussão da legalidade, 
até porque os meios impugnatórios eventualmente interpostos  
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pelos contribuintes não têm efeito suspensivo (a não ser que se 
preste garantia adequada)9;

– Os seus créditos gozam, em determinadas circunstâncias, de pri-
vilégio ou preferência no pagamento relativamente a outros (como 
salários, dívidas a fornecedores, etc.)10;

– As suas certidões de dívida consideram-se título executivo, não ne-
cessitando de recorrer a Tribunal para obter uma sentença declara-
tória dizendo que os contribuintes estão em falta11;

– As suas dívidas podem ser cobradas através de um processo de exe-
cução especial, distinto do aplicável às dívidas comuns12;

– Esse processo de execução é célere (em regra, um ano de duração 
máxima)13;

– Para determinados efeitos criminais, os funcionários da ATA, no 
exercício das funções que nessa qualidade lhes sejam cometidas, 
consideram-se investidos de poderes de autoridade pública14.

Naturalmente que a prática de todo os atos por parte da AT não se 
faz de uma forma súbita ou instantânea, antes pressupondo um com-
plexo de passos, uma série gradual de operações, de onde resulta o  
carácter eminentemente faseado, concatenal ou procedimental da ati-
vidade tributária. 

Como veremos oportunamente, para esta sequência de atos com vis-
ta à produção de uma vontade administrativa, reserva-se a designação 
de procedimento tributário.

2.2. A automatização da vontade administrativa e a questão dos 
“atos informáticos”

Antes de avançar no sentido do conhecimento mais profundo das espé-
cies de atos que a AT pode praticar — estabelecendo tipologias ade-

9 Cfr., por exemplo, art.os 67.º, n.º 1, 69.º, alínea f ) e 103.º, n.º 4 do CPPT.
10 Cfr. art.ºs 733.º e ss. do Código civil.
11 Cfr. art.º 162.º do CPPT.
12 Cfr. art.º 148.º do CPPT.
13 Cfr. art.º 177.º do CPPT.
14 V. art.º 64.º-C da LGT. Esta especial qualificação poderá ser relevante, por exemplo, para 
efeitos de subsunção ao tipo criminal de desobediência, previsto no art.º 348.º do Código 
penal.
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quadas dentro das quais os mesmos se possam subsumir —, será por-
ventura útil fazer uma referência, ainda que breve e concisa, a uma 
questão que tem ganho especial relevo com os progressos da técnica e 
da ciência aplicada: a de saber se os atos administrativo-tributários po-
dem ser praticados por esquemas operativos automáticos, sem a inter-
venção humana15. Por outras palavras: será possível afirmar a existência 
de atos desta natureza que sejam imputados à AT, mas sem que esta 
tenha uma intervenção “pessoal”, na medida em que os mesmos foram 
concebidos, programados e efetivados por um computador?

A aceitar-se a resposta afirmativa, está a assumir-se uma conceção de 
administração automatizada16, e a tomar por certa a existência de verdadei-
ros atos informáticos, no âmbito dos quais os funcionários e agentes da 
AT são substituídos por máquinas, produtoras de uma vontade indepen-
dente e de muito difícil responsabilização futura.

Estas questões ultrapassam em muito a dimensão teorética e de-
monstram imensa relevância prática. Basta pensar, por exemplo, que, 
num quadro de massificação da atividade tributária como o que caracte-
riza grande parte dos sistemas atuais, uma parte significativa das notifi-
cações pode ser efetuada por via eletrónica, do mesmo modo que pode 
ser o próprio computador (sistema informático) a instaurar uma execu-
ção, a ordenar a penhora de um certo bem, a solicitar o acesso a dados 
bancários, a apensar determinadas execuções ou a proceder à compen-
sação entre débitos e créditos de um certo contribuinte. Naturalmente 
que a menção ao “próprio computador” traz assumida a ideia de que o 
mesmo já se encontra pré-formatado, configurado, encerrando em si os 
dados e as ferramentas informáticas necessários para a aferição maqui-
nal de determinados pressupostos legais (por exemplo, prazos, valores, 
falta de submissão de determinados documentos, falhas no envio de  
dados, etc.) à prática dos mencionados atos.

15 Sobre o problema, e em geral, v. a excelente abordagem de Gonçalves, Pedro, O ato admi-
nistrativo informático, in Scientia Iuridica, tomo XLVI, 1997, n.º 265/267, 47 e ss.
16 Em termos conceptuais precisos, essa Administração automatizada não se confundirá 
com a Administração desmaterializada, na medida em que o conceito de “desmaterialização” 
está ligado intrinsecamente à substituição do suporte de arquivo e fluxo de informação.  
Na verdade, poderá haver automação com pouquíssima desmaterialização (caso os processos 
se desenrolem na sua quase totalidade em papel, mas os atos resultem de processos infor-
máticos automatizados), do mesmo modo que poderá existir desmaterialização sem qual-
quer automação.
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