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1. Fase Administrativa
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1. Fase Administrativa (cont.)
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2. Fase Judicial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPUGNAÇÃO JUDICIAL (art. 99.º e ss. CPPT) 
Prazo de 3 meses contados a partir do termo do prazo para pagamento voluntário das prestações tributárias 

legalmente notificadas; da notificação dos restantes actos tributários, mesmo que não dêem origem a 

qualquer liquidação; da citação dos responsáveis subsidiários em processo de execução fiscal; da formação 

da presunção de indef. tácito; da notificação das restantes actos que possam ser objecto de impugnação 

autónoma; do conhecimento dos actos lesivos dos interesses legalmente protegidos; da notificação do indef. 

da reclamação graciosa. 

CONTESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA (art. 110.º CPPT) 

RESPOSTA À CONTESTAÇÃO (art. 113.º, n.º 2 CPPT) 
Prazo de 10 dias. Apenas se a Fazenda Pública suscitar questão que obste ao conhecimento do 

pedido 

 

SENTENÇA (art. 122.º e ss. CPPT) 

SUPREMO TRIBUNAL 

ADMINISTRATIVO 
Só matéria de Direito 

 

FASE INSTRUTÓRIA (art. 118.º e 119.º CPPT) 
Eventual inquirição de testemunhas 

 

ALEGAÇÕES (art. 120.º CPPT) 
Prazo fixado pelo Juiz, de entre 10 e 30 dias 

 

RECURSO (art. 279.º e ss. CPPT) 
Prazo de 10 dias para requerimento do Recurso + 15 dias para alegações de Recurso 

TRIBUNAL CENTRAL 

ADMINISTRATIVO 
Contendo matéria de facto e de direito 
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2. Fase Judicial (Cont.)
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3. Cumulação de Pedidos: CPPT

➢No CPPT, possibilidade de cumulação de pedidos
judiciais – art. 104 (e administrativos – art. 71) desde
que exista tripla identidade:

▪ identidade (de natureza) do(s) tributo(s) (v.g.
não IRC e IVA)

▪ identidade dos fundamentos invocados, de
facto e de direito

▪ identidade do (órgão ou) tribunal competente
para a decisão

▪ e, no procedimento (administrativo) tributário,
desde que o órgão instrutor entenda não haver
prejuízo para a celeridade da decisão
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4. Cumulação de Pedidos: RJAT

➢No RJAT (art. 3º,nº1), possibilidade de cumulação
de pedidos de pronúncia arbitral:

▪ mesmo em relação a diferentes actos/tributos
(v.g. IRC e IVA)

▪ desde que se trate “essencialmente” das
mesmas circunstâncias de facto e da
interpretação e aplicação de mesmos
princípios ou regras de direito
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3. Cumulação de Pedidos: RJAT (Cont.)

➢Ainda no RJAT (art. 3º, nº2), possibilidade de
cumulação de impugnação judicial e pedido arbitral:

▪ em relação ao mesmo acto

▪ mas desde que com factos e fundamentos
diversos
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4. Cumulação de Pedidos: RJAT (Cont.)

➢Também no RJAT (art. 13, nº4), preclusão do
direito de reclamação (graciosa), impugnação
(judicial), revisão oficiosa e revisão da matéria
colectável, se for apresentado pedido arbitral com
os mesmos fundamentos:

▪ mas não, portanto, com fundamentos
diferentes (de facto ou de direito)

▪ e com os mesmos factos (aqui só
fundamentos e não também factos)?
Incongruência do legislador?
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5. Referências arbitrais 

➢Acórdão CAAD 335/2016-T, de 02/12/2016:

▪Não obsta à cumulação o facto de as liquidações de IUC
respeitarem a veículos diferentes, datas e fundamentos de
transmissão diferentes, pois que as circunstâncias de facto são
essencialmente idênticas, prendendo-se com a transmissão da
propriedade de veículos sem a correspondente inscrição no
registo automóvel
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5. Referências arbitrais (Cont.) 

➢Acórdão CAAD 720/2014-T, de 23/03/2015:

▪Quando está em causa a apreciação dos mesmos factos,
justificar-se-á, em regra, a cumulação, desde que as questões
de direito colocadas, que em regra serão distintas a nível de
tributos diferentes, não sejam o principal objecto de
controvérsia
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5. Referências arbitrais (Cont.) 

➢Acórdão CAAD 757/2015-T, de 15/07/2016:

▪Apesar de podermos estar perante as mesmas circunstâncias
de facto ou semelhantes para ambos os pedidos, o certo, é que
aos mesmos não são aplicáveis os mesmos princípios ou
regras de direito, no caso do IVA, são aplicáveis as normas do
CIVA e no caso do IRC as o CIRC
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6. Referência jurisprudencial  

➢Acórdão CAAD 712/2015-T, de 01/08/2016:

▪Por “mesmas circunstâncias de facto” não deve entender-se
“osmesmos factos”

▪Existirá identidade das circunstâncias de facto quando as
circunstâncias factuais sejam tão similares que a
fundamentação de facto seja idêntica para todos os pedidos,
de modo que a apreciação que o julgador tenha que fazer sobre
a matéria de facto seja idêntica em todos eles
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6. Síntese conclusiva

3 meses – impugnação 
judicial

90 – pedido arbitral

30 – recurso 
hierárquico

3 meses – impugnação 
judicial

90 – pedido arbitral
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3 meses– impugnação 

judicial

90 – pedido arbitral

120 – reclamação 

graciosa

4 anos/a todo o tempo 

– revisão oficiosa
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