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NEWSLETTER 
 

A PROPÓSITO DA REDUÇÃO DOS  

LITÍGIOS TRIBUTÁRIOS:  

A PROPOSTA DE LEI N.º 43/XIV1.ª 

Nº 57/20 

SUMÁRIO 

Foi recentemente aprovada pela Assembleia da República (na generali-

dade), a Proposta de Lei n.º 43/XIV/1.ª, que propõe a alterar diversas 

disposições no âmbito da justiça tributária, com vista ao reforço das garan-

tias dos contribuintes, à simplificação do sistema fiscal, e à redução dos 

litígios tributários. 

Praça Marquês de Pombal, 16 – 5th (Reception)/6 th 
1250-163 Lisboa • Portugal 

T: +351 215 915 220 • F: +351 215 915 244 
contact@rfflawyers.com 

www.rfflawyers.com 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:newsletter@rffadvogados.com
mailto:contact@rfflawyers.com
tel:+351215915220
mailto:mcontact@rfflawyers.com
http://www.rfflawyers.com/


 

 
01 

Nº 57/20 
A propósito da redução dos litígios tributários: a Proposta de Lei n.º 43/XIV1.ª 

www.rfflawyers.com 
Praça Marquês de Pombal, 16 – 5 th (Reception)/6 th 

1250-163 Lisboa • Portugal 
T: +351 215 915 220 • F: +351 215 915 244 

contact@rfflawyers.com 

I. A PROPOSTA DE LEI EM 

CAUSA 

Foi recentemente aprovada pela As-

sembleia da República (na 

generalidade), a Proposta de Lei n.º 

43/XIV/1.ª, que propõe a alterar diver-

sas disposições no âmbito da justiça 

tributária, com vista ao reforço das ga-

rantias dos contribuintes, à 

simplificação do sistema fiscal, e à re-

dução dos litígios tributários. 

II. AS ALTERAÇÕES À LGT 

No âmbito da Lei Geral Tributária 

(LGT), destaca-se a introdução, no pro-

cedimento de informação vinculativa 

sobre a situação tributária dos sujeitos 

passivos, da possibilidade de os contri-

buintes poderem solicitar a sua audição 

prévia, com o objetivo de reforçar o 

princípio da colaboração, favorecendo 

um enquadramento adequado dos pe-

didos e prevenindo litígios futuros. 

Por outro lado, e no que respeita às ori-

entações genéricas emitidas pela 

Administração tributária, reforça-se o 

dever de revisão das mesmas em fun-

ção da evolução da jurisprudência dos 

tribunais superiores, propondo-se que 

tal ocorra, sempre que, concretamente: 

(i) as orientações genéricas versem so-

bre matéria apreciada em decisão 

sumária por um tribunal superior, (ii) 

seja proferido acórdão de uniformiza-

ção de jurisprudência pelo Supremo 

Tribunal Administrativo e, bem assim, 

(iii) quando exista jurisprudência, reite-

rada, dos tribunais superiores, 

manifestada em cinco decisões transi-

tadas em julgado no mesmo sentido, 

sem que existam decisões dos tribunais 

superiores em sentido contrário igual-

mente transitadas em julgado em 

número superior. Procura-se, com esta 

proposta de alteração, promover o cum-

primento da obrigação de conformação 

da atuação da Administração tributária 

com a jurisprudência firme dos tribunais 

superiores, restringindo a litigância tri-

butária e respetivos custos, diretos e 

indiretos 

Prevê-se, ainda, a suspensão do prazo 

de prescrição da dívida tributária na 

pendência de reclamação judicial dos 

atos praticados pelo órgão de execução 

fiscal, quando desta resulte a impossibi-

lidade de serem praticados, pela 

Administração tributária, atos coercivos 

no âmbito do respetivo processo de exe-

cução fiscal. 
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III. AS ALTERAÇÕES AO CPPT 

No âmbito do Código Procedimento e 

de Processo Tributário (CPPT), realça-

se a alteração nos termos da qual os 

processos de execução fiscal relativos 

a dívidas até € 5.000 para pessoas sin-

gulares e até € 10.000 para pessoas 

coletivas, passarão a ficar suspensos 

por um período máximo de 120 dias, 

contados a partir do termo do prazo de 

pagamento voluntário, sem necessi-

dade de prestação de garantia ou de 

requerimento, evitando-se, desta 

forma, a ocorrência de penhoras e o 

contencioso associado à prática de 

atos coercivos nesta fase processual.  

No que respeita, por outro lado, aos pla-

nos de pagamento de dívidas 

tributárias, prevê-se que o valor mínimo 

das prestações passe a ser metade da 

unidade de conta no momento da auto-

rização, ao invés do mínimo de uma 

unidade de conta atualmente previsto. 

Propõe-se, também, uma simplificação 

do regime para levantamento ou redu-

ção de penhora de saldos bancários, 

passando a maioria das respetivas noti-

ficações a ser realizadas através do 

Portal das Finanças, estabelecendo-se 

um prazo de 10 dias para a resposta da 

instituição detentora do depósito à or-

dem de penhora e, bem assim, fixando-

se um prazo máximo de 5 dias para a Ad-

ministração tributária levantar ou 

reduzir penhoras em excesso. 

No que respeita à venda de bens penho-

rados, prevê-se que em caso algum 

possa a mesma ser adjudicada por um 

montante inferior a 20% do valor base 

determinado dos termos legais, pro-

pondo-se, também, que a realização da 

venda possa ser suspensa mediante de-

cisão fundamentada do órgão de 

execução fiscal sempre que for do inte-

resse da execução, nomeadamente 

quando o valor dos créditos reclamados 

pelos credores for manifestamente su-

perior ao da dívida exequenda e 

acrescido, podendo a execução prosse-

guir em outros bens.  

No que toca à determinação do valor 

base de venda de imóveis rústicos, 

prevê-se que o mesmo passe a ter em 

conta o seu valor de mercado, quando 

superior respetivo ao valor patrimonial. 

E propõe-se, ainda, que nas aquisições 

de valor superior a 500 vezes a unidade 

de conta, possa ser autorizado o depó-

sito de apenas parte do preço, não 

inferior a um quinto, obrigando-se o ad-

quirente à entrega da parte restante no 

prazo máximo de 12 meses.  

Em todo o caso, prevê-se, ainda, que a 

transmissão do direito de propriedade 
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só ocorra com a emissão do título de 

transmissão, depois de depositado o 

preço e cumpridas as obrigações fis-

cais. 

Relativamente ao pagamento voluntá-

rio, propõe-se a possibilidade de 

realizar qualquer pagamento por conta 

do débito, desde que a entrega não seja 

inferior a um quarto da unidade de 

conta. Sem prejuízo, prevê-se, ainda, 

que o pagamento de um valor mínimo 

de 10% do valor em dívida suspenda o 

procedimento de venda desse processo 

de execução fiscal, por um período de 

30 dias. 

Com a remessa ao tribunal tributário de 

1.ª instância de reclamação judicial de 

ato praticado pelo órgão de execução 

fiscal, propõe-se que a execução fique, 

automaticamente, suspensa até à deci-

são do pleito, apenas quanto à parte 

sobre a qual incida a dita reclamação. 

IV. AS ALTERAÇÕES AO RCPITA 

No âmbito do Regime Complementar 

do Procedimento de Inspeção Tributá-

ria e Aduaneira (RCPITA), propõe-se a 

criação de um novo momento procedi-

mental para regularização voluntaria 

por parte dos contribuintes, no final do 

procedimento de inspeção. E prevê-se 

que esta regularização (total ou parcial) 

possa ser desencadeada pelo contribu-

inte no prazo concedido para audição 

prévia, através da identificação das cor-

reções relativamente às quais está de 

acordo e em relação às quais pretende a 

regularização, após o que poderá ser 

agendada uma reunião com a Adminis-

tração tributária com vista à assinatura 

de um documento conjunto, no âmbito 

do qual se procede a uma redução da 

coima, a qual deixa, por esta via, ser im-

pugnável. 

V. AS ALTERAÇÕES AO RGIT 

No âmbito do Regime Geral das Infra-

ções Tributárias (RGIT), propõe-se que 

a dispensa de coima nos casos de infra-

ção simples em que ocorra a 

regularização da situação tributária no 

prazo de três dias, desde que o infrator 

não tenha beneficiado de tal dispensa 

no mesmo ano. 

Por outro lado, prevê-se a possibilidade 

de redução da coima para 12,5% do mí-

nimo legal, se o pedido de pagamento 

for apresentado sem que tenha sido le-

vantado auto de notícia, recebida 

participação, denúncia ou iniciado pro-

cedimento de inspeção tributária, e, 

bem assim, a possibilidade de redução 

da coima para 50% do mínimo legal, se 

o pedido de pagamento for apresentado 
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até ao prazo de audição prévia, no âm-

bito de procedimento de inspeção 

tributária.  

Este direito à redução das coimas de-

penderá, no primeiro caso, do 

pagamento nos 30 dias posteriores à 

notificação da coima reduzida pela en-

tidade competente e da regularização 

da situação tributária do infrator no 

mesmo caso. No segundo caso, o di-

reito à redução das coimas dependerá 

da regularização da situação tributária 

do infrator no prazo de 15 dias após a 

entrada do pedido de pagamento. 

Propõe-se, também, a reformulação do 

regime de atenuação especial da 

coima, estipulando-se que o mesmo 

pode ser solicitado pelo infrator no 

prazo concedido para a defesa, e 

sendo, neste âmbito, os limites máximo 

e mínimo das coimas atenuadas reduzi-

dos para metade, não podendo, no 

entanto, desta atenuação resultar um 

valor inferior ao que resultaria do meca-

nismo de redução de coima acima 

referido, nem de um valor inferior a 25 

euros. 

Prevê-se, igualmente, um alargamento 

do prazo de defesa do arguido, que 

passa de 10 para 30 dias a contar da no-

tificação dos factos apurados no 

processo de contraordenação e da puni-

ção em que este incorre. 

Propõe-se, também, que a redução da 

coima atualmente prevista para os ca-

sos em que, estando em causa contra-

ordenação simples, o arguido paga a 

coima antecipadamente (ou seja, no 

prazo para defesa), passe a abranger to-

dos os tipos de contra-ordenação. Em 

contrapartida, prevê-se a revogação da 

redução da coima para 75% do mon-

tante fixado atualmente estipulada em 

contrapartida do respetivo pagamento 

voluntário. 

Prevê-se, ainda, que, após a notificação 

da decisão que aplica a coima, o arguido 

passe a dispor de um prazo de 30 dias 

(ao invés do prazo de 20 dias atual-

mente previsto) para recorrer da 

mesma ou, em alternativa, para proce-

der ao respetivo pagamento, sob pena 

de se proceder à sua cobrança coerciva. 

Propõe-se, também, o aumento do 

prazo para recurso da sentença profe-

rida pelo tribunal tributário de primeira 

instância para 30 dias, a contar da noti-

ficação do despacho, da audiência de 

julgamento ou, caso o arguido não tenha 

comparecido, da notificação da sen-

tença. 
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Finalmente, propõe-se um agrava-

mento das molduras penais dos crimes 

aduaneiros de contrabando e de intro-

dução fraudulenta no consumo, 

passando ambos a ser punidos com 

pena de prisão de um a quatro anos, ou 

com pena de 120 a 480 dias de multa. 

VI. PERSPETIVA 

À semelhança de outras medidas toma-

das pelo atual Governo – como, por 

exemplo, a recente criação de uma 

nova Direção de Serviços de Apoio e 

Defesa do Contribuinte –, a Proposta de 

Lei em apreço surge na sequência do 

relatório apresentado, em 2019, pelo 

Grupo de Trabalho para a Prevenção e 

Composição Amigável de Litígios entre 

o Contribuinte e a Administração Fiscal. 

Ainda que a maioria das medidas pro-

postas no sentido do reforço das 

garantias dos contribuintes sejam de 

louvar, parece-nos que o legislador po-

deria, ainda assim, ir mais longe em 

vários aspetos. 

Com efeito, o legislador poderia apro-

veitar esta oportunidade para encetar 

uma revisão bem mais profunda do re-

gime da prescrição das dívidas 

tributárias, nomeadamente dos factos 

interruptivos e suspensivos, permi-

tindo, com prazos mais alargados, a 

efetiva prescrição das obrigações tribu-

tárias nas circunstâncias que 

efetivamente se justifiquem, promo-

vendo, desta forma, uma maior certeza 

e segurança nas situações tributárias. 

Por outro lado, notamos que têm vindo 

a ser criados, com alguma regularidade 

e por sucessivos Governos, vários regi-

mes de “perdão fiscal”, muitas vezes 

injustificadamente. Ora, em face da 

grave crise económica causada pela 

pandemia da COVID-19, justificar-se-á, 

muito provavelmente e talvez pela pri-

meira vez, que em paralelo com as 

medidas já propostas, o atual Governo 

avance, agora sim, com a criação de um 

regime excecional de regularização de 

dívidas tributárias, com vista a ajudar as 

famílias e as empresas a ultrapassarem 

as enormes dificuldades provocadas 

pela pandemia, que surgirão ainda mais 

pelo final do ano (fim das moratórias). 

Refira-se, por fim, que, apesar da sua 

aprovação, na generalidade, pela As-

sembleia da República, foram 

levantadas, pela oposição, várias dúvi-

das acerca dos objetivos e conteúdo e 

da presente Proposta de Lei, cujo texto 

deverá, ainda, ser clarificado e melho-

rado em sede de discussão na 

especialidade. 

Lisboa, 17 de agosto de 2020 
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