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A CADUCIDADE DAS INFORMAÇÕES VINCULATIVAS: SENTIDO E
LIMITES

THE STATUTE OF LIMITATIONS OF BINDING RULINGS: PURPOSE AND BOUNDARIES

SUSANA SOUTELINHO
TIAGO FREITAS1

RESUMO
O presente texto visa abordar o regime da caducidade das informações vinculativas, tendo por
referência a argumentação sustentada pelos autores em pedido de pronúncia arbitral. A análise
da génese deste procedimento de obtenção de informação vinculativa por parte dos
contribuintes, focou-se não só nos princípios que lhe estiveram subjacentes aquando do seu
surgimento, já na década de sessenta do seculo XX, mas também nos princípios enformadores
do sistema fiscal português contemporâneo.
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ABSTRACT
The present article concerns the statute of limitations regime for binding rulings, on the basis
of the arguments presented by the authors in an arbitration case. The analysis of the procedure
for obtaining a binding ruling by taxpayers focused not only in the underlying principles when
such rulings were introduced, already in the sixties in the 21 st century, but also in the structural
principles of the current Portuguese tax system.
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1. ENQUADRAMENTO DA QUESTÃO
O presente artigo foi inspirado na argumentação vertida pelos autores no âmbito de um pedido
de pronúncia arbitral, apresentado junto do Centro de Arbitragem Administrativa, no decurso
do ano de 2020.
De forma sumária, o aludido pedido de pronuncia arbitral teve como objeto a discussão da
legalidade de diversos atos de liquidação adicional praticados pela Autoridade Tributária e
Aduaneira (doravante, abreviadamente designada apenas como Autoridade Tributária), na
decorrência de uma ação inspetiva realizada, com referência aos exercícios fiscais de 2016 a
2019. No âmbito daquele procedimento inspetivo, a Autoridade Tributária, formulou uma série
de correções motivada pelo seu atual entendimento quanto ao regime de IVA a que o
contribuinte deveria sujeitar algumas das suas operações tributáveis. Referimos “atual
entendimento”, por ter sido em momento anterior prestada pela Autoridade Tributária
informação vinculativa com entendimento diverso, como teremos oportunidade de expor.
Atenta a necessidade de conformar a sua atuação para efeitos de cumprimento da legislação
fiscal em vigor e porque havia dúvidas do próprio e de outros operadores que praticavam o
mesmo tipo de operações, o contribuinte apresentou à Autoridade Tributária, em 2004, um
pedido de informação vinculativa, nos termos do disposto no artigo 68.º da Lei Geral Tributária
(com a redação então em vigor), que deu origem a uma informação vinculativa prestada em
Dezembro de 2004.
Durante treze anos, o contribuinte atuou de acordo com o entendimento da Autoridade
Tributária resultante daquela informação, sem que tivesse solicitado a sua renovação, nos
termos que passaram a estar previstos no artigo 68.º, n.º 15 da Lei Geral Tributária, com a
alteração introduzida pelo Lei n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro, que entrou em vigor em
01/01/2009, por entender que não existiam quaisquer alterações aos pressupostos de fato e de
direito, nos quais havia baseado o primeiro pedido de informação vinculativa.
Em 2017, em virtude da entrada em vigor, em 25/08/2017, de novas alterações à Lei Geral
Tributária, nomeadamente as previstas na Lei n.º 98/2017, de 24 de Agosto, o contribuinte
decidiu submeter, novamente, à apreciação da Autoridade Tributária as mesmas questões
formuladas em 2004, por pretender usar da prerrogativa do pedido de renovação aí previsto.
Em Dezembro de 2017, mediante a emissão de nova informação vinculativa, a Autoridade
Tributária alterou o seu entendimento sobre a matéria em questão, em sentido diametralmente
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oposto, i.e., passando a considerar as operações praticadas pelo contribuinte isentas de IVA,
quando anteriormente as considerava sujeitas e não isentas de IVA.
Esta mudança de posição da Autoridade Tributária levou o contribuinte a, daí em diante, alterar
a sua atuação, procedendo à alteração da sua estrutura operativa, para fazer face às novas
determinações proferidas pela Autoridade Tributária, com vista ao cumprimento do
entendimento da aí vertido.
Conforme acima se explicitou, o contribuinte foi objeto de uma ação inspetiva, em 2020, que
teve como objeto os exercícios de 2016 a 2019. No entanto, para o que nos ocupa, a Autoridade
Tributária formulou diversas correções aos exercícios de 2016 e 2017, tendo por referência o
novo entendimento resultante da segunda informação vinculativa, prestada em 18/12/2017. Ora,
nos referidos exercícios, como se disse, o contribuinte enquadrava as suas operações como
sujeitas e não isentas de IVA, nos termos definidos pela anterior informação vinculativa,
prestada em 2004.
Com o presente artigo pretende-se não só apresentar a argumentação vertida nos autos do
pedido arbitral e no despacho de revogação da Autoridade Tributária, mas também revisitar
alguns princípios que enformam o sistema fiscal português, como o princípio da legalidade
fiscal, o direito à informação, o princípio da boa fé, o princípio da certeza e segurança jurídica
e as regras de aplicação da lei fiscal no tempo, sem perder de vista a adoção de uma solução
justa para o caso concreto, em obediência ao princípio da justiça.
Serão intencionalmente omitidas quaisquer referências concretas às partes, por razões de
confidencialidade. Esclarece-se também que à data da elaboração do presente artigo, o processo
arbitral já se encontra definitivamente concluído2, tendo culminado com uma decisão de
extinção da instância, por inutilidade superveniente da lide, com custas para a Autoridade
Tributária, na medida em que a Autoridade Tributária revogou os atos de liquidação
impugnados, acolhendo a tese de direito sustentada pelo contribuinte.

2

Salvo o decurso dos prazos de trânsito em julgado previstos nos artigos 25.º e 27.º do Regime Jurídico da
Arbitragem Tributária.
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2. ABORDAGEM HISTÓRICA E CONCEPTUAL
Na abordagem do mecanismo da informação vinculativa cumpre destacar a sua origem, por
forma a traçar o cenário para o qual o status quo atual nos remete.
A génese deste instituto no sistema fiscal Português remonta ao Código de Processo das
Contribuições e Impostos, de 1963, no qual se passou a prever que a Administração Fiscal se
encontraria vinculada na sua atuação, se perante um concreto pedido de um contribuinte sobre
a sua situação tributária, presente ou futura, fosse prestada informação confirmada pelo Diretor
Geral das Contribuições e Impostos, que passaria a reger a atuação da Administração Fiscal em
relação ao objeto exato do pedido, salvo se em cumprimento de decisão judicial a
Administração Fiscal tivesse de proceder em sentido diverso (cfr. artigo 14.º, alínea b), e § 1
do Código de Processo das Contribuições e Impostos).
Tratava-se de um corolário do direito à informação dos contribuintes e estava integrado numa
norma cuja epígrafe revela já alguma preocupação com os direitos dos contribuintes
“Constituem garantias gerais do contribuinte”. Nesta altura, e como adiante se verá, este
direito à informação não estava relacionado com o papel desempenhado pelo contribuinte na
definição e apuramento da sua situação tributária, pois este assumia um papel passivo, mas
antes na necessidade de assegurar que os impostos lançados pela Administração Fiscal eram
escrutinados, uma vez que a Constituição de 1933, então em vigor, estabelecia no seu artigo
8.º, § 16.º que “Constituem direitos e garantias individuais dos portugueses não pagar
impostos que não tenham sido estabelecidos de harmonia com a Constituição”.
Assim, e para uma melhor compreensão da importância do instituto aqui abordado, na
atualidade, bem como dos princípios estruturantes em que o mesmo se alicerça, importa ter
presente a reforma do sistema fiscal Português nos anos 80, nomeadamente na necessidade de
fazer emergir mecanismos de previsibilidade e segurança na esfera de atuação da Administração
Fiscal, colocando-os à disposição do contribuinte.
Exemplo disso é o Código de Processo Tributário, publicado pelo Decreto-Lei n.º 154/91, de
23 de Abril, que entrou em vigor em 01/07/1991, que, juntamente com a referida reforma fiscal,
veio colmatar algumas falhas na relação entre a administração fiscal, assim denominada na
altura, e o contribuinte que, segundo o preâmbulo do citado diploma será “fundada numa muito
mais estritas vinculação legal da primeira [administração fiscal] em todos os seus actos e na
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plena devolução ao segundo [contribuinte] da responsabilidade dos seus comportamentos e
declarações”.
Como veremos adiante, o instituto da informação vinculativa é aqui também acolhido com uma
componente garantística superior à que se encontrava no Código de Processo das Contribuições
e Impostos.
Efetivamente, a reforma do sistema tributário português decorrida na segunda metade do século
XX assume aqui particular centralidade, na medida em que foi através da mesma que se
introduziram no sistema fiscal português os Códigos do Imposto sobre o Valor Acrescentado
(que entrou em vigor em 1986), do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas e do
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares3 (que entraram em vigor em 1989), como
os conhecemos atualmente, alterando bases de incidência e modificando as regras de
determinação da matéria tributável desses impostos, mas também alterando os papéis
desempenhados por contribuintes e administração fiscal.
Não se encontrando no âmbito de abordagem deste artigo a análise daqueles impostos, a sua
referência serve apenas para elucidar que aquela reforma fiscal consagrou entre nós o fenómeno
da privatização da administração dos impostos4. Este fenómeno, como refere CASALTA
NABAIS5, traduz-se numa deslocação de funções ou tarefas, de caráter operativo, da esfera de
competência exclusiva da Administração, para o próprio campo de atuação do contribuinte,
assente numa estrutura relacional entre Administração – Administrado 6.
Neste ponto, embora o fenómeno acima identificado possa ser abordado sob múltiplas
perspetivas, destacaremos as funções operativas no apuramento e gestão das receitas

3

Pela ordem apontada no texto, os referidos diplomas viram a sua consagração no ordenamento jurídico português
através do Decreto-Lei n.º 394-B/84, de 26 de Dezembro e do Decreto-Lei n.º 442-B/88, de 30 de Novembro.
4
Seguindo de perto o ensinamento de JOSÉ CASALTA NABAIS, “O princípio da legalidade fiscal e os actuais
desafios da tributação”, Volume Comemorativo dos 75 anos do Boletim da Faculdade de Direito, Universidade
de Coimbra, 2003, p. 1087.
5
Conforme ensina JOSÉ CASALTA NABAIS, in “Estudos de Direito Administrativo Fiscal”, Editora Almedina,
Coimbra, 2020, p. 9 e ss, “(…) o fenómeno da privatização da administração dos impostos apenas pode
reconduzir-se à ideia de privatização, se concebermos esta como englobando toda uma série de realidades
heterógenas cujo traço denominador comum reside em concretizar-se numa transferência ou deslocação para a
esfera jurídica-privada de algo que antes se encontrava na esfera jurídico-pública”.
6
Destaca-se que a transferência de competências não sendo total, não se tornou abrangente ao ponto de excluir,
ou sequer de secundar, por um lado, a titularidade da Autoridade Tributária e Aduaneira do processo de
lançamento, liquidação e cobrança do imposto, e por outro lado, a mesma redundou, na maioria das situações, na
“(…) na conversão de custos públicos de administração dos impostos em custos privados apresentados como
custos de cumprimento de obrigações inteiramente reportadas a essa administração”. – neste sentido, veja-se
JOSÉ CASALTA NABAIS, op. cit., p. 14 e 18.
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tributárias7, agora na esfera do contribuinte, enquanto objeto de interesse para o presente artigo,
na medida em que tendo o contribuinte um papel cada vez mais central na declaração e
apuramento da sua situação tributária, é de todo conveniente que o mesmo conheça obviamente
a lei, mas também a doutrina administrativa, com vista a evitar litígios entre contribuinte e
Administração Fiscal, como veremos.
Efetivamente, no quadro destas funções que incumbem aos contribuintes – com particular
enfoque nas empresas – encontram-se não só as funções de organização e reporte, como
também o próprio movimento de liquidação e cobrança do imposto em sentido amplo 8 – com
especial acuidade para a autoliquidação9. Aos elementos já destacados, cumpre ainda
acrescentar que a deslocação da intervenção da Autoridade Tributária para formas de atuação
com caráter supletivo, enquanto modelo de gestão dos tributos10, se apresenta com particular
relevo no Imposto sobre o Valor Acrescentado, pois os sujeitos passivos do imposto intervêm
também enquanto gestores das manifestações da capacidade contributiva de terceiros 11.
Desta forma, atendendo a este quadro relacional complexo entre a Administração e os
contribuintes, verifica-se que no paradigma tributário atual, na gestão da generalidade dos
principais tributos, o cerne de atuação da Administração Fiscal passa, em maior ou menor
dimensão, pelo exercício de funções de controlo e fiscalização, quer estejamos perante o
cumprimento de obrigações tributárias sujeitas a autoliquidação, quer perante obrigações onde
a liquidação é operada através de elementos previamente tratados e fornecidos pelos
contribuintes.
Esta conclusão preliminar assume particular importância na abordagem do tema das
Informações Vinculativas, na medida em que, o conhecimento da situação tributária de cada
contribuinte, bem como da legislação que conforma e influencía essa mesma situação, é

7

Para aprofundar este assunto veja-se HUGO F. DA SILVA, Privatização do Sistema de Gestão Fiscal, Coimbra Ed.,
2014.
8
JOSÉ CASALTA NABAIS, op. cit., p. 12.
9
Sobre a natureza da autoliquidação no que concerne à sua consideração, ou não, como ato administrativo, vejase o esclarecedor Acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Administrativo, em 12.10.2011, no âmbito do
processo
com
o
número
0860/10,
disponível
em
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/4cd68957647aeef4802579300037b0ec
OpenDocument&ExpandSection=1#_Section1, e em sentido divergente LOURENÇO VILHENA FREITAS, A
Autoliquidação: contributo para uma análise da sua natureza jurídica, Ciência e Técnica fiscal, Lisboa, n.º 405,
Janeiro-Março 2002.
10
Seguindo de perto J. L. SALDANHA SANCHES, A Quantificação da Obrigação Tributária: Deveres de
Cooperação, Auto-Avaliação e Avaliação Administrativa, Lisboa, Lex, 2000, p. 44 e ss., onde o Autor considera
que, no caso do Imposto sobre o Valor Acrescentado estamos perante “(…) um método de aplicação da lei fiscal,
que leva até às últimas consequências delegação de funções para os particulares”.
11
JOSÉ CASALTA NABAIS, op. cit., p. 17, onde o autor afirma que “(…) os sujeitos passivos deste imposto
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fundamental. Ora, atendendo à existência de conceitos indeterminados e à possibilidade de
interpretações distintas sobre um mesmo normativo fiscal pelos diversos interpretes, é também
inegável a necessidade que os próprios contribuintes têm de poder conformar, previamente, a
sua atuação em função de critérios de estabilidade e previsibilidade, o que só se verifica se
conhecerem a interpretação da Autoridade Tributária sobre determinado instituto ou normativo
fiscal12.
Daqui decorre, segundo entendemos, que a análise da natureza e das finalidades das Informação
Vinculativas, além de integrada nos princípios estruturantes do Direito Fiscal que estiveram na
sua génese, deverá estribar-se, por um lado, na atuação conforme a boa-fé, por parte da
Administração, e por outro lado, na salvaguarda da segurança jurídica dos contribuintes –
nomeadamente na tutela da sua legítima expetativa, no que tange à estabilidade e previsibilidade
do comportamento adotado pela Administração.
Serão assim estes os vetores de análise que abordaremos no capítulo 4., não sem antes tecer
algumas linhas gerais sobre o enquadramento atual do regime jurídico das Informações
Vinculativas, bem como as duas principais alterações ao quadro normativo – nomeadamente,
nos anos de 2003 e de 2017.

3. EVOLUÇÃO LEGISLATIVA
Apesar de previsões normativas noutros diplomas13 já revogados, o regime jurídico das
Informações Vinculativas encontra-se atualmente consagrado, de forma genérica, na Lei Geral
Tributária (cfr. artigo 68.º) e no Código de Procedimento e Processo Tributário (cfr. artigo 57.º),
pelo que será sobre estas normas que se fará um esforço de identificação da sua evolução, em
termos cronológicos, tendo em conta que o que nos ocupa neste artigo é o especial regime da
caducidade das informações vinculativas, que não tinha assento em nenhum dos diplomas
anteriormente referidos e já revogados, tendo apenas sido introduzido por alterações ao disposto
no artigo 68.º da Lei Geral Tributária.

12

Sobre o reconhecimento desta função, veja-se o Acórdão proferido pelo Tribunal Central Administrativo Sul,
em 22.11.2011, no âmbito do processo 03013/09.
13
Nomeadamente o Código de Processo das Contribuições e Impostos (cfr. artigo 14.º), o Estatuto dos Benefícios
Fiscais (cfr. artigo 17.º) e o Código Processo Tributário (cfr. artigos 20.º, n.º 1, alínea c), 72.º e 73.º).
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Efetivamente, embora a sua existência remonte à década de sessenta do século XX, a sua
formulação contemporânea veio a ser instituída no artigo 68.º do Decreto-Lei n.º 398/98, de 17
de Dezembro, que aprovou no nosso ordenamento jurídico a Lei Geral Tributária, nos termos
do qual se previa o seguinte:
“1 - As informações vinculativas sobre a situação tributária dos sujeitos passivos e os
pressupostos ainda não concretizados dos benefícios fiscais são requeridas ao dirigente
máximo do serviço, sendo o pedido acompanhado da identificação dos factos cuja qualificação
jurídico-tributária se pretenda.
2 - O pedido pode ser apresentado pelos sujeitos passivos e outros interessados ou seus
representantes legais, não podendo a administração tributária proceder posteriormente no
caso concreto em sentido diverso da informação prestada.
3 - As informações previstas no número anterior podem ser prestadas a advogados ou outras
entidades legalmente habilitadas ao exercício da consultadoria fiscal acerca da situação
tributária dos seus clientes devidamente identificados, mas serão obrigatoriamente
comunicadas a estes.
4 - A administração tributária está ainda vinculada:
a) Às informações escritas prestadas aos contribuintes sobre o cumprimento dos seus deveres
acessórios;
b) Às orientações genéricas constantes de circulares, regulamentos ou instrumentos de idêntica
natureza emitidas sobre a interpretação das normas tributárias que estiverem em vigor no
momento do facto tributário.
5 - Não são invocáveis retroactivamente perante os contribuintes que tenham agido com base
numa interpretação plausível e de boa fé da lei os actos administrativos decorrentes de
orientações genéricas emitidas pela administração tributária.
6 - Presume-se a boa fé para efeitos do número anterior quando o contribuinte solicitar à
administração tributária esclarecimento sobre a interpretação e aplicação das normas em
causa.
7 - A sujeição da administração tributária às informações vinculativas previstas no presente
artigo não abrange os casos em que actue em cumprimento da decisão judicial”.
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Conforme resulta da redação do preceito acima transcrito, a formulação original do artigo 68.º
da Lei Geral Tributária não previa, em qualquer circunstância, a caducidade das informações
vinculativas, apenas a exceção da sua vinculação à Autoridade Tributária, quando esta atuasse
em cumprimento de uma decisão de natureza judicial.
A formulação deste preceito viria a ser posteriormente alterada pela Lei n.º 64-A/2008, de 31
de Dezembro, que alterou a redação da norma constante do artigo 68.º da LGT, incluindo no
seu número 15 a verificação da caducidade das informações vinculativas, “em caso de
alteração superveniente dos pressupostos de facto e de direito em que assentaram” (cfr. artigo
107.º da Lei 64-A/2008, de 31 de Dezembro).
Por outro lado, no número 16 do mesmo preceito, passou a prever-se que “as informações
vinculativas podem ser revogadas, com efeitos para o futuro, após um ano a contar da sua
prestação, precedendo audição do requerente, nos termos da presente lei, com a salvaguarda
dos direitos e interesses legítimos anteriormente constituídos” 14.
Apesar da relevância destas alterações, a disposição mais importante, para os termos da presente
análise, e geradora de conflitualidade entre contribuintes e Autoridade Tributária, estaria na
norma sobre a produção de efeitos e aplicação no tempo, prevista no artigo 110.º da Lei 64A/2008, de 31 de Dezembro, que dispunha o seguinte:
“1 - A alteração ao n.º 8 do artigo 68.º da LGT, na redacção dada pela presente lei, só produz
os seus efeitos em relação aos pedidos de informação vinculativa urgente apresentados a partir
de 1 de Setembro de 2009.

14

Sobre um entendimento sumário quanto a estas alterações, veja-se DIOGO LEITE DE CAMPOS, BENJAMIM SILVA
RODRIGUES E JORGE LOPES DE SOUSA, Lei Geral Tributária – Anotada e Comentada, Encontro da Escrita, 4ª
edição, 2012, p. 630 “Com as alterações introduzidas pela Lei n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro, passou a estar
explicito que as informações vinculativas caducam em caso de alteração superveniente dos pressupostos de fato
ou de direito em que assentaram (n.º 15). Já assim se deveria entender anteriormente, pois a informação
reportava-se a determinada situação tributária, ou a determinados pressupostos de benefícios fiscais (n.º 1 deste
artigo 68.º na redação inicial), só se podendo aplicar a situações em que estes pressupostos se verificassem e não
a situações distintas, relativamente às quais a Administração Tributária não emitira qualquer informação
vinculativa. Por outro lado, as razões que explicam a vinculatividade das informações, ligadas à confiança e boafé dos sujeitos passivos na aplicação de determinado regime jurídico a uma concreta situação fáctica, deixam de
valer relativamente a situações fácticas distintas, ou em que por força da inovação legislativa, tem de ser aplicado
o novo regime jurídico”. E ainda “(…) a Lei n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro, no novo n.º 16 aditado a este art.
68, veio abrir a possibilidade de as informações vinculativas serem revogadas, com efeitos para o futuro, após
um ano a contar da sua prestação, precedendo audição do Requerente, nos termos da presente lei, com
salvaguarda dos direitos e interesses legítimos anteriormente constituídos. Trata-se de uma inovação legislativa,
pois, à face do regime inicial, a posição adoptada na informação tinha de ser aplicada a todas as situações em
que se verificassem os pressupostos, a não se que tivesse de ser dado cumprimento a decisão judicial (n.ºs 2 e 7
deste art. 68.º na redação inicial)”.
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2 - As informações vinculativas vigentes à data da entrada em vigor da presente lei caducam
no prazo de quatro anos após essa data, salvo se o contribuinte solicitar a sua renovação, nos
termos da LGT.”
Posteriormente, em 2017, a Lei n.º 98/2017, de 24 de Agosto 15, que transpôs para a ordem
jurídica interna as Diretivas (EU) do Conselho n.º 2015/2376 e 2016/881, de 08/12/2015 e de
25/05/2016, respetivamente, veio proceder a nova alteração à redação do n.º 15 do artigo 68.º
da Lei Geral Tributária, no qual passou a constar o seguinte:
”As informações vinculativas caducam em caso de alteração superveniente dos pressupostos
de facto ou de direito em que assentaram e, em qualquer caso, no prazo de quatro anos após a
data da respectiva emissão, salvo se o sujeito passivo solicitar a sua renovação.”
O artigo 17.º, n.º 2 do referido diploma estabeleceu que a data de produção de efeitos do mesmo
seria repristinada a 1 de Janeiro de 2017, pelo que fazendo apelo aos critérios interpretativos
vertidos no artigo 12.º, n.º 3 da Lei Geral Tributária, donde resulta que as normas que regulem
disposições procedimentais ou processuais são de aplicação imediata, salvo se tal aplicação não
puser em causa direitos, garantias e interesses legítimos devidamente tutelados dos
contribuintes, sempre se dirá que, no que respeita às informações vinculativas que tenham sido
emitidas a partir do dia 1 de Janeiro de 2017, as mesmas caducarão no prazo de quatro anos a
contar daquela data. Por seu turno, quanto às informações vinculativas emitidas antes do dia 1
de Janeiro de 2017, também o prazo de caducidade começará a correr apenas a partir daquela
data.

4. COMENTÁRIOS AO CASO
Dando continuidade ao que foi sumariamente identificado no primeiro capítulo deste texto, a
demarcação histórica e conceptual acima identificada visou traçar as linhas gerais do
mecanismo das informações vinculativas, não só do ponto de vista meramente formal – através
da identificação do itinerário legislativo – bem como da identificação do seu contexto em
termos mais amplos – a progressiva privatização das funções inerentes à gestão fiscal de
liquidação e cobrança de tributos16.

15

O referido diploma veio regular a troca automática de informações obrigatória relativa a decisões fiscais prévias
transfronteiriças e a acordos prévios sobre preços de transferência e domínio da fiscalidade.
16

JOSÉ CASALTA NABAIS, op. cit., p. 16.
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Tendo em conta este enquadramento, passaremos a abordar os princípios estruturantes em que
se alicerça o instituto da Informação Vinculativa, na ordem jurídica portuguesa, para a final
tecermos os nossos comentários finais à atuação da Autoridade Tributária em sede das
correções efetuadas aos exercícios de 2016 e 2017 e, posteriormente, no âmbito do pedido
arbitral, no qual veio a revogar os atos por considerar que o contribuinte não deveria ver a sua
situação fiscal alterada, com efeitos retroativos, por via da caducidade da informação
vinculativa prestada em 2004 e da prestação de nova informação vinculativa em 2017.
Conforme se clarificou, a necessidade da instituição deste mecanismo, face à evolução da
técnica e ciência fiscal, prende-se por um lado com a crescente complexidade das obrigações
que impendem sobre os contribuintes, e por outro lado, com a necessidade de obter, através de
um procedimento formalizado, um esclarecimento por parte da Autoridade Tributária sobre o
cumprimento dessas mesmas obrigações ou sobre a interpretação de conceitos indeterminados
que conformem a concreta situação tributária do contribuinte, com vista a conferir certeza e
segurança aos contribuintes.
Assim, atenta a dimensão relacional que o instituto comporta, sempre se dirá que o mesmo tem
a sua génese procedimental no direito à informação17-18. Embora a sua positivação mereça
ampla consagração em diversos domínios, por se encontrar incluído no catálogo normativo da
Constituição – máxime, artigo 268.º, n.º 2 da Constituição da República Portuguesa 19 – a sua
previsão na disciplina tributária encontra-se plasmada no artigo 67.º da Lei Geral Tributária 2021

.

17

Aqui, seguindo de perto ANTÓNIO LIMA GUERREIRO, onde o autor sustenta que “(…) o direito à informação
vinculativa desdobra-se, assim, no direito à informação sobre situações tributárias concretas, independentemente
dos seus pressupostos já se terem verificado, e no direito à informação sobre os pressupostos ainda que não
concretizados dos benefícios fiscais”, in Lei Geral Tributária Anotada, Edição de 2001, Rei dos Livros.
18
No mesmo sentido, também JOAQUIM FREITAS ROCHA, Lições de Procedimento e Processo Tributário, 5ª Edição
Coimbra, Coimbra Editora, 2014, p. 157, quando afirma que este instituto “(…) tem como objectivo facilitar o
cumprimento das obrigações fiscais, em face da abundância legislativa e regulamentar em matéria fiscal, procura
facultar aos contribuintes um meio expedito e eficaz de prestação de informações”.
19
Dispõe o referido preceito que “Os cidadãos têm o direito de ser informados pela Administração, sempre que o
requeiram, sobre o andamento dos processos em que sejam directamente interessados, bem como o de conhecer
as resoluções definitivas que sobre eles forem tomadas”.
20
Sobre a intermediação do princípio da colaboração neste âmbito, veja-se o Acórdão proferido pelo Supremo
Tribunal Administrativo, em 07.12.2004, no âmbito do processo com o número 0908/04, nos termos do qual aquele
Tribunal Superior sustentou que “A informação vinculativa a que se referem os artigos 68º da Lei Geral Tributária
e 57º do Código de Procedimento e de Processo Tributário concretiza o princípio da colaboração da
Administração Tributária com os contribuintes, e realiza o direito destes à informação”.
21
Sobre o cumprimento do dever de fundamentação, enquanto corolário do direito à informação, veja-se J. L.
SALDANHA SANCHES E JOÃO TABORDA DA GAMA, Audição - Participação - Fundamentação: a coresponsabilização do sujeito passivo na decisão tributária", em colaboração com João Taborda da Gama, In
Estudos em Homenagem ao Doutor José Xavier de Basto, Coimbra: Coimbra, 2006, p. 271 a 304.
REVISTA ELECTRÓNICA DE FISCALIDADE DA AFP

(2021) I:1
12 || 22

A CADUCIDADE DAS INFORMAÇÕES VINCULATIVAS: SENTIDO E LIMITES
_________________________________________________________________________________________________________________________

Para além do breve enquadramento acima elaborado, consideramos ser de importância
estruturante a abordagem, neste ponto, do princípio da boa fé, no âmbito da atividade
administrativa. Efetivamente, de forma lapidar, dir-se-á em primeiro lugar que, sobre a atuação
da Administração de acordo com o princípio da boa fé, o mesmo atua no sistema jurídico de
forma imanente22, enquanto critério de orientação transpositivo, mas também enquanto corretor
da própria atividade administrativa.
Neste âmbito, seguimos de perto DIOGO LEITE

DE

CAMPOS, BENJAMIM SILVA RODRIGUES

E

JORGE LOPES DE SOUSA, quando afirmam que “Toda a actividade da administração tributária
deve subordinar-se ao interesse público que, relativamente ao sistema fiscal, consiste, em
primeira linha, na obtenção de receitas para satisfação das necessidades financeiras do Estado
e outras entidades (art. 103°, n° 1, da CRP). E por força do preceituado no art. 266° da CRP,
esta actividade tem de ser levada a cabo em subordinação à Constituição e à lei e deve respeitar
os direitos e interesses legítimos dos cidadãos (princípio da legalidade) e os princípios da
igualdade, da proporcionalidade, da justiça, da imparcialidade e da boa fé 23”.
No que concerne à positivação do princípio da boa fé no âmbito tributário, o mesmo não se
encontra taxativa e amplamente consagrado no ordenamento jurídico fiscal português, mas
estando em causa relações entre particulares (contribuintes) e a administração (Autoridade
Tributária), podemos socorrer-nos do disposto no artigo 10.º do Código do Procedimento
Administrativo, que acolhe o princípio da boa fé24, aplicável por força da remissão operada pelo
artigo 2.º, alínea c) da Lei Geral Tributária. 25
Acresce, que mesmo na Lei Geral Tributária encontramos referências ao mesmo, no artigo 68.ºA da LGT, quando, a propósito da vinculação da Autoridade Tributária às orientações genéricas
constantes de circulares, regulamentos ou outros instrumentos, refere que “Não são invocáveis
retroativamente perante os contribuintes que tenham agido com base numa interpretação

22

ARTHUR KAUFMANN, Filosofia do Direito, Fundação Calouste de Gulbenkian, Lisboa, 2004, p. 12.
DIOGO LEITE DE CAMPOS, BENJAMIM SILVA RODRIGUES E JORGE LOPES DE SOUSA, op. cit., p. 276.
24
“1 - No exercício da atividade administrativa e em todas as suas formas e fases, a Administração Pública e os
particulares devem agir e relacionar-se segundo as regras da boa-fé.
2 - No cumprimento do disposto no número anterior, devem ponderar-se os valores fundamentais do Direito
relevantes em face das situações consideradas, e, em especial, a confiança suscitada na contraparte pela atuação
em causa e o objetivo a alcançar com a atuação empreendida.”
25
Com efeito, como refere o Supremo Tribunal Administrativo em acórdão proferido em 18/06/2003, no processo
n.º 01188/02:”A conduta do Estado ao não respeitar na última fase do processo os compromissos anteriormente
assumidos quanto à manutenção do mesmo modelo de reprivatização, corresponde a violação dos seus
compromissos e da confiança, e dos deveres de cuidado, atentando contra o princípio da boa-fé, na sua vertente
de protecção da confiança, princípio que, apesar de só expressamente consagrado através do DL 6/96, de 31/1, e
da revisão constitucional de 1997, já antes era tido como vigente também no direito administrativo.”
23
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plausível e de boa-fé da lei as orientações genéricas que ainda não estavam em vigor no
momento do facto tributário”.
Não obstante, conforme atrás se referiu, o princípio da boa fé assume um caráter supra positivo,
que opera na imanência do sistema – dado o seu acolhimento no texto Constitucional 26 – pelo
que a primeira questão que se torna urgente resolver, prende-se com a definição da extensão da
operatividade deste princípio na conformação da atuação das entidades públicas,
nomeadamente a Autoridade Tributária.
Neste ponto, começamos por aderir novamente ao ensinamento dos Autores supra citados, que
explicitam que quanto ao princípio da boa fé, partindo do artigo 266.º, n.º 2 da Constituição da
República Portuguesa, “(…) a sua aplicação é imposta por aquela norma constitucional e a
própria LGT supõe a sua observância no âmbito do princípio da colaboração entre a
administração tributária e os contribuintes (art. 59°) e concretiza a sua aplicação ao
estabelecer o regime das informações vinculativas (art. 68°)” 27.
Fazendo apelo ao enquadramento acima exposto, importa referir que o principal vetor de
atuação da Autoridade Tributária é, em primeiro plano, o princípio da legalidade administrativa,
no âmbito da prossecução de poderes públicos. No entanto, apesar da sua vinculação ao texto
da lei, a conformação da sua atuação não se poderá bastar numa mera atinência formal da
legalidade em sentido estrito, sendo-lhe exigido que proceda a uma intervenção corretiva de
acordo com os pressupostos da boa fé. Ou seja, a mediação entre o princípio da legalidade e o
princípio da boa fé deverá ser aferida de forma concreta, na medida em que este último emerge
da relação jurídica que se entretece entre a Administração e o próprio contribuinte 28, bem como
das circunstâncias legislativas e factuais que medeiam essa mesma relação.
Como se verificou, a operatividade do princípio da boa fé é aferida pelas circunstâncias que
conformam o quadro relacional entre a Administração e o administrado, num dado momento.
Assim, num segundo plano compete-nos analisar os elementos circunstanciais cuja observância
nos permita concluir se, perante determinada atuação da Autoridade Tributária, nos
encontramos perante uma exacerbação do princípio da legalidade que desconsidera a
26

Aqui enquanto princípio de juridicidade substancial, cujo caráter decorre da explicitação do texto da lei ou da
Constituição. Cfr. VIEIRA DE ANDRADE, A Justiça Administrativa (Lições), 8ª ed., Almedina, 2006, p. 469.
27
DIOGO LEITE DE CAMPOS, BENJAMIM SILVA RODRIGUES E JORGE LOPES DE SOUSA, op. cit., p. 277.
28
DIOGO LEITE DE CAMPOS, Boa Fé e Segurança Jurídica em Direito Tributário, Revista Ordem dos Advogados,
nº 68, Lisboa, Janeiro de 2008, p.125 “o comportamento com relevância jurídica do sujeito que tem presente e faz
apelo, perante o caso concreto, ao sistema jurídico em geral e aos valores que o fundamentam, como suporte da
norma e do comportamento (…)”.
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imediação, constitucionalmente imposta, pelo princípio da boa fé, e por isso violadora das
garantias dos contribuintes29. Para efeitos expositivos que melhor permitam uma adequada
síntese conclusiva, faremos apelo às circunstâncias concretas descritas no primeiro capítulo.
Efetivamente, conforme aqui defendemos, a aferição da atuação da Autoridade Tributária e
Aduaneira mediante uma observância estrita ao elemento textual da lei, vinculada meramente
a um paradigma de justiça formal, passará pela desconformidade com o princípio da proteção
da confiança30-31 e da segurança jurídicas32. Neste âmbito, diga-se que a mediação destes
princípios tem, no essencial, a consideração da tutela da expetativa dos contribuintes, com base
na confiança partilhada com a própria Autoridade Tributária, quando o que está em causa é um
padrão de atuação que assentou numa informação vinculativa que, embora em tese pudesse já
não corresponder àquele que era o atual entendimento da Autoridade Tributária, na realidade
não foi objeto de qualquer atuação junto do contribuinte, quer em ação inspetiva, quer em
orientações genéricas veiculadas aos contribuintes, durante mais de uma década.
A existência de uma informação, não contrariada, assente num quadro relacional estável entre
a Autoridade Tributária e o contribuinte, torna-se suscetível de tutela por parte do ordenamento
jurídico, na medida em que a atuação do contribuinte foi sucessivamente conformada por uma
atitude concordante por parte da Autoridade Tributária e Aduaneira.
Assim, a dimensão de previsibilidade a que aqui aludimos é justificativa de proteção quando a
mesma convoca uma dimensão de tutela da expetativa do contribuinte, mas também na
29

Neste sentido, JORGE MIRANDA E RUI MEDEIROS, Constituição Portuguesa Anotada, tomo III, Coimbra Editora,
Coimbra, p. 575.
30
A este propósito, veja-se o Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, de 28.1.2009, proferido no processo
com o n.º 0699/08, ao referir que “A CRP não coloca qualquer restrição à aplicação do princípio da boa fé aos
actos praticados no exercício de poderes vinculados. Todavia, no confronto entre os princípios da legalidade e
da boa fé deve ser ponderada cada situação em concreto por forma a poder concluir-se se da prevalência do
primeiro, em sentido estrito, resulta uma flagrante injustiça para o contribuinte, acarretando-lhe um
desproporcionado e intolerável prejuízo. Só, neste último caso, a violação do princípio da boa fé, na sua dimensão
de protecção de confiança dos particulares e enquanto integrante do bloco de legalidade, em sentido lato, deve
revestir efeitos invalidantes do acto tributário praticado”.
31
DIOGO LEITE DE CAMPOS, BENJAMIM SILVA RODRIGUES E JORGE LOPES DE SOUSA, op. cit., p. 278 “(…) factores
a atender na apreciação do cumprimento das regras da boa-fé, prescrevendo que devem ponderar-se os valores
fundamentais do direito, relevantes em face das situações consideradas, e, em especial, a confiança suscitada na
contraparte pela actuação em causa e o objectivo a alcançar com a actuação empreendida. Esta exigência tem
um conteúdo de carácter ético, impondo aos intervenientes no procedimento tributário que actuem com lealdade
e sinceridade recíprocas no decurso do procedimento tributário, abstendo-se de actuações que possam enganar
o outro interveniente, ou ocultando-lhe elementos que possam ter proveito para a defesa das suas posições”.
32
A este propósito veja-se o Acórdão proferido pelo Tribunal Central Administrativo Norte, em 10.05.2018, no
âmbito do processo 00101/2002.TFPRT.21 “Actualmente, deve entender-se que princípios como o da justiça e da
boa-fé são aplicáveis mesmo no exercício de poderes vinculados, sobrepondo-se a outros deveres legais. Na
densificação do princípio da actividade administrativa relevam sobretudo dois subprincípios concretizadores da
boa-fé: o princípio da primazia da materialidade subjacente e o princípio da tutela da confiança. A Lei Geral
Tributária concretiza a aplicação do princípio da boa-fé ao estabelecer o regime das informações vinculativas”.
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confiança que este passa a assumir para o futuro, assente numa prática reiterada por parte da
Autoridade Tributária. Neste âmbito, ensina Gomes Canotilho que “O homem necessita de
segurança para conduzir, planificar e conformar autónoma e responsavelmente a sua vida.
(…) O princípio geral da segurança jurídica em sentido amplo (abrangendo a ideia de proteção
de confiança) pode formular-se do seguinte modo: o indivíduo tem o direito de poder confiar
em que aos seus atos ou às decisões públicas incidentes sobre os seus direitos, posições ou
relações jurídicas alicerçadas em normas jurídicas vigentes e válidas por esses atos jurídicos
deixado pelas autoridades com base nessas normas se ligam os efeitos jurídicos previstos e
prescritos no ordenamento jurídico”33-34.
Em termos conclusivos, sempre se dirá que ainda que por mera hipótese académica, os termos
da nova informação vinculativa emitida pela Autoridade Tributária, em Dezembro de 2017,
fossem, suscetíveis de aplicação quanto ao enquadramento de operações realizadas em 2016 e
2017, a verdade é que a aplicação retroativa da nova informação vinculativa a situações
anteriores à sua emissão, é suscetível de violar o princípio da boa fé, mas também o princípio
da legalidade, as normas sobre a aplicação da lei fiscal no tempo e as normas de interpretação
das normas fiscais, como veremos adiante.
Vejamos a questão da aplicação da lei.
A redação inicial do artigo 68.º da LGT não previa a caducidade das informações vinculativas,
em nenhuma situação, o que se manteve até à entrada em vigor da Lei n.º 64 A/2008, de 31 de
Dezembro, que aprovou do Orçamento de Estado para 2009.

33

J. J. GOMES CANOTILHO, Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 7ª Edição, Coimbra: Almedina, 2018,
p. 257.
34
Sobre a tutela da proteção da confiança legítima por parte do Tribunal de Justiça da União Europeia, veja-se o
Acórdão de 14.09.2006, proferido nos processos apensos C-181/04 a C-183/04 “31. A este respeito, segundo
jurisprudência assente do Tribunal de Justiça, os princípios da protecção da confiança legítima e da segurança
jurídica fazem parte da ordem jurídica comunitária. Como tal, devem ser respeitados pelas instituições
comunitárias, mas também pelos Estados-Membros no exercício dos poderes que as directivas comunitárias lhes
conferem (v., designadamente, acórdãos de 3 de Dezembro de 1998, Belgocodex, C-381/97, Colect., p. I-8153, n.°
26, e de 26 de Abril de 2005, «Goed Wonen», C-376/02, Colect., p. I-3445, n.° 32). Do exposto resulta que as
autoridades nacionais são obrigadas a respeitar o princípio da protecção da confiança legítima dos operadores
económicos. 32. No que respeita ao princípio da protecção da confiança legítima do beneficiário do acto
favorável, em primeiro lugar, há que determinar se os actos das autoridades administrativas criaram, no espírito
de um operador económico prudente e avisado, uma confiança razoável (v., neste sentido, acórdãos de 10 de
Dezembro de 1975, Union nationale des coopératives agricoles de céréales e o./Comissão e Conselho, 95/74 a
98/74,15/75 e 100/75, Recueil, p. 1615, n. ° s 43 a 45, Colect., p. 555, e de 1 de Fevereiro de 1978, Lührs, 78/77,
Recueil, p. 169, n.° 6, Colect., p. 69). Se a resposta a esta questão for afirmativa, há que, num segundo momento,
determinar o carácter legítimo dessa confiança”.
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Ou seja, as informações vinculativas vigoravam indefinidamente, até que fossem revogadas nos
termos gerais do direito administrativo.
A Lei n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro alterou a redação da norma constante do artigo 68.º
da LGT, incluindo, entre outros, um n.º 15 que passou a determinar a caducidade das
informações vinculativas, “em caso de alteração superveniente dos pressupostos de facto e de
direito em que assentaram” (cfr. artigo 107.º da Lei 64-A/2008).
A referida alteração legislativa foi acompanhada de uma norma de produção de efeitos, pois era
necessário esclarecer a partir de que momento é que tais informações vinculativas caducavam.
Assim, o artigo 110.º da Lei n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro, sob a epígrafe “Produção de
efeitos das alterações à LGT”, veio determinar o seguinte: “1 - A alteração ao n.º 8 do artigo
68.º da LGT, na redacção dada pela presente lei, só produz seus efeitos em relação aos pedidos
de informação vinculativa urgente apresentados a partir de 1 de Setembro de 2009. 2 - As
informações vinculativas vigentes à data da entrada em vigor da presente lei caducam no prazo
de quatro anos após essa data, salvo se o contribuinte solicitar a sua renovação, nos termos
da LGT.”
Ora, no âmbito das conclusões alcançadas pelos Serviços de Inspeção Tributária, os mesmos
consideraram que esta norma não tinha que ser interpretada e aplicada em conjunto com as
alterações à LGT, introduzidas pela Lei n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro, mas que era uma
norma autónoma. Entendendo, julgamos de forma errónea, que o n.º 2 do artigo 110.º da Lei
64-A/2008, tinha o propósito de revogar todas as informações vinculativas anteriormente
prestadas.
Mas não terá sido essa a pretensão do legislador, segundo entendemos, pois se o quisesse fazer,
teria inserido no próprio texto do artigo 68.º da LGT, uma norma sobre o prazo de caducidade
de todas as informações vinculativas, independentemente da verificação de quaisquer
condições. Donde, se tem de concluir que o artigo 110.º n.º 2 do referido normativo visou
esclarecer apenas a produção de efeitos das alterações à LGT, por ele próprio introduzidas.
O que, para o caso que foi trazido à análise do presente artigo, significa que as informações
vinculativas que estivessem em vigor (e que devessem caducar, por ter havido alteração
superveniente dos factos e do direito em que assentaram), não caducavam de imediato, mas
apenas 4 anos após a data da entrada em vigor do OE para 2009 (i.e., em 01.01.2013), tendo o
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contribuinte a possibilidade de, até lá, pedir a renovação da informação vinculativa, já com base
no novo enquadramento de facto e de direito.
O que como vimos no primeiro capítulo não se aplica ao caso concreto sob análise, pois como
se referiu, desde o momento em que foi emitida a informação vinculativa, em Dezembro de
2004 e a data em que entrou em vigor o n.º 15 do artigo 68.º da LGT (01/01/2009), não houve
qualquer alteração dos pressupostos de facto ou de direito sobre os quais foi prestada a
informação, mantendo-se intacta a realidade e o enquadramento legislativo sobre os quais a
Autoridade Tributária se pronunciou.
O que equivale a dizer que, mesmo após a alteração introduzida pela Lei n.º 64-A/2008, de 31
de Dezembro, que passou a determinar a caducidade das informações vinculativas, verificadas
determinadas condições, a informação vinculativa prestada à Requerente em 2004, não caducou
em 01/01/2013, contrariamente ao afirmado pela Autoridade Tributária, por não se terem
verificado tais condições.
É, de resto, o entendimento que melhor atende às regras da própria hermenêutica jurídica e que
cumpre com as disposições previstas na Lei Geral Tributária sobre aplicação no tempo das
normas tributárias sobre procedimento e processo.
Com efeito, como referimos no início deste artigo, a informação vinculativa surge como um
procedimento administrativo decorrente do princípio da informação, pelo que se poderá
considerar o artigo 68.º da Lei Geral Tributária uma norma procedimental. Estabelece o n.º 3
do artigo 12.º da Lei Geral Tributária que “As normas sobre procedimento e processo são de
aplicação imediata, sem prejuízo das garantias, direitos e interesses legítimos anteriormente
constituídos dos contribuintes”.
Ora, se, ainda que por mera hipótese académica concluíssemos que o pretendido pelo legislador
teria sido fazer caducar de imediato todas as informações vinculativas em vigor em 01/01/2009,
por força da regra constante no n.º 3 do artigo 12.º da Lei Geral Tributária teriam de ser sempre
asseguradas as garantias, os direitos e os interesses legítimos anteriormente constituídos do
contribuinte, que confiou na validade da informação vinculativa que lhe foi prestada, pois não
teve conhecimento de qualquer informação em sentido contrário por parte da Autoridade
Tributária, quer por notificação de alteração de entendimento, quer por revogação da
informação vinculativa ao abrigo do disposto no n.º 16 do artigo 68.º, quer por divulgação de
orientações genéricas, quer, por fim, por eventuais pedidos de esclarecimento no âmbito das
inspeções tributárias a que foi sujeito entre 2004 e 2017.
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Regressemos às regras de hermenêutica jurídica, por forma a aferir qual seria a mais adequada
interpretação da norma que estabeleceu a produção de efeitos do novo n.º 15 do artigo 68.º,
tendo em conta o espírito do sistema fiscal e os seus princípios enformadores, desde logo o
princípio da legalidade.
Em primeiro lugar impõe-se referir que, excetuando algumas especificidades decorrentes do
princípio da legalidade tributária, conforme dispõe o artigo 11.º da Lei Geral Tributária, a
interpretação das leis fiscais segue as regras gerais da interpretação jurídica, pelo que se
necessário poderemos socorrer-nos das normas previstas no Código Civil e da doutrina civilista
sobre o tema. Sem prejuízo, veja-se o que afirma ANA PAULA DOURADO 35, quanto ao
sentido e limites da interpretação da lei fiscal.
Ora, partindo destes pressupostos, por remissão do n.º 1 do artigo 11.º da LGT, o artigo 9.º do
Código Civil, disposição geral sobre os elementos de interpretação das normas, apresenta como
ponto de partida do intérprete e limite da atividade de interpretação, o elemento literal, isto é, a
letra da lei, as palavras em que a lei se expressa.
Efetivamente, o texto, enquanto ponto de partida da interpretação, comporta “uma função
negativa: a de eliminar aqueles sentidos que não tenham qualquer apoio, ou pelo menos uma
qualquer “correspondência” ou ressonância nas palavras da lei”; bem como uma função
positiva: a qual determina que “se o texto comporta apenas um sentido, é esse o sentido da
norma”.36
Neste sentido, parece consensual que deverá o intérprete eliminar qualquer consideração de que
n.º 2 do artigo 110.º da Lei 64-A/2008, tinha o propósito de revogar todas as informações
vinculativas anteriormente prestadas e não apenas aquelas, que por já não corresponderem à
realidade sub judice, deveriam caducar.
Importa ainda referir que só desta forma fica assegurado o princípio tributário da segurança
jurídica, assim como o da proteção da confiança dos contribuintes, no sentido em que se afastam
interpretações sem apoio na lei, cuja defesa traria apenas insegurança e incerteza do sistema
jurídico.

35

“A interpretação admitida é assim a que começa pela descoberta do sentido literal e comunicacional do texto
jurídico que corresponde à obtenção de uma regra válida para os casos hipotéticos imediatamente apreensíveis
(…)”. Isto é, conclui a Autora que “a interpretação da lei fiscal tem como limite o sentido possível das palavras
no contexto em que são utilizadas (tendo em conta os elementos sintático e semântico)”., ANA PAULA
DOURADO, Direito Fiscal, Almedina, Coimbra, 2015, páginas 255 e seguintes.
36
JOÃO BATISTA MACHADO, Introdução ao Direito e ao Discurso Legitimador, 2004, Almedina, página 181.
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Como refere BATISTA MACHADO37, a par do elemento literal (“letra da lei”) deverá ser
sempre analisado o elemento lógico (“espírito da lei”).
Ora, nos termos do artigo 9.º n.º 2 da referida disposição normativa “não pode, porém, ser
considerado pelo intérprete o pensamento legislativo que não tenha na letra da lei um mínimo
de correspondência verbal, ainda que imperfeitamente expresso”.
Assim, além do elemento literal, o intérprete deve socorrer-se do elemento lógico com o qual
se tenta aferir o espírito da lei, a sua racionalidade ou a sua lógica.
Ora, como já esclareceu o STA: “O elemento lógico agrupa-se em três categorias: (i) o
elemento histórico que atende ao contexto histórico em que foi desenhada a lei objecto de
interpretação (trabalhos preparatórios, elementos do preâmbulo ou relatório da lei e occasio
legis – circunstâncias sociais ou políticas e económicas em que a lei foi elaborada), (ii) o
elemento sistemático que indica que as leis se interpretam umas pelas outras porque a ordem
jurídica forma um sistema e a norma deve ser tomada como parte de um todo, parte do sistema,
e (iii) elemento racional ou teleológico que leva a atender ao fim ou objectivo que a norma visa
realizar, qual foi a sua razão de ser (ratio legis)”.38
Por fim, dispõe o n.º 3 do artigo 9.º do Código Civil dispõe que “na fixação do sentido e alcance
da lei, o intérprete presumirá que o legislador consagrou as soluções mais acertadas e soube
exprimir o seu pensamento em termos adequados”.
Assim, apelando a critérios de objetividade e razoabilidade do legislador, o intérprete deverá
orientar-se no sentido de determinação prevalente do texto jurídico, inferindo o acerto das
soluções consagradas e a expressão verbal adequada, o que nos leva a conclusivamente referir
que o sentido que a Autoridade Tributária pretendeu extrair do disposto no n.º 2 do artigo 110.º
da Lei 64-A/2008, não se consegue alcançar sem extravasar o texto da norma.
Caso assim não fosse, o sentido textual conferido pelo legislador ao artigo 68.º, n.º 15, teria
incluído uma disposição específica quanto ao prazo de caducidade de todas as informações
vinculativas, independentemente da verificação ou alteração de quaisquer condições, como
aliás veio a suceder, em 2017.
De tudo o que se expôs fica esclarecida a intenção do legislador de 2008, introduzir uma causa
de caducidade das informações vinculativas – a alteração superveniente dos pressupostos de
37
38

JOÃO BATISTA MACHADO, ob. cit., página 182.
Acórdão do STA de 29 de Novembro de 2011, proferido no âmbito do processo n.º 0701/10, www.dgsi.pt.
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facto ou de direito em que assentaram – e fixar, através da norma de aplicação da lei no tempo,
nomeadamente no artigo 110.º, o início da produção de efeitos desta nova norma.
Acresce que, só em 2017, com a Lei n.º 98/2017, de 24/08/2017, veio a ser alterada a redação
do n.º 15 do artigo 68.º, que passou a dispor o seguinte: “15 – As informações vinculativas
caducam em caso de alteração superveniente dos pressupostos de facto ou de direito em que
assentaram e, em qualquer caso, no prazo de quatro anos após a data da respectiva emissão,
salvo se o sujeito passivo solicitar a sua renovação.”
Com esta nova redação o legislador pretendeu introduzir uma nova causa de caducidade das
informações vinculativas – o decurso do tempo – o que antes não fez como erradamente
pretenderam os Serviços de Inspeção Tributária que deram origem ao pedido arbitral que se
analisou no presente artigo e que culminou com uma salutar tomada de consciência sobre o erro
interpretativo, por parte da Autoridade Tributária, que se aplaude.

5. CONCLUSÃO
Do percurso que fizemos até aqui e da análise do caso concreto aqui trazido, entendemos terem
ficado assentes as seguintes asserções:
I.

A génese do procedimento da prestação de informações vinculativas previsto no
artigo 68.º da Lei Geral Tributária assenta no direito à informação e numa cada vez
maior intervenção dos contribuintes na definição e apuramento da sua situação
tributária, a chamada privatização da administração dos impostos, o que requer dos
mesmos um profundo conhecimento da lei fiscal e, simultaneamente, da doutrina
administrativa emanada pela Autoridade Tributária e do entendimento desta sobre
conceitos indeterminados que por vezes se cruzam no caminho do interprete.

II.

As normas que procederam às diversas alterações a que foi sujeito o artigo 15.º do
citado artigo 68.º da Lei Geral Tributária tiveram dois propósitos distintos. A
primeira, de 2008, visou criar uma causa de caducidade - a alteração superveniente
dos pressupostos de facto ou de direito em que assentaram. A segunda, pretendeu
fazer operar a caducidade das informações vinculativas, pelo simples decurso do
prazo de 4 anos, após a sua emissão.
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III.

Quer o princípio da boa fé da administração, quer os princípios da certeza e da
segurança jurídica devem auxiliar o intérprete a conformar o sentido das normas que
interpreta com o sistema jurídico como um todo, sem fugir daquela que é a base do
labor do intérprete – a letra da lei.

IV.

Em matéria tributária, a regra de aplicação da lei no tempo das normas
procedimentais e processuais comporta uma válvula de escape que deve ser utilizada
pelo intérprete e aplicador - As normas sobre procedimento e processo são de
aplicação imediata, sem prejuízo das garantias, direitos e interesses legítimos
anteriormente constituídos dos contribuintes.

REVISTA ELECTRÓNICA DE FISCALIDADE DA AFP

(2021) I:1
22 || 22

