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Resumo 

O presente estudo tem como principal intento realizar uma análise acerca do modo como a 

Autoridade Tributária e Aduaneira, através das diversas alterações legislativas e transposições 

de diretivas comunitárias tem vindo a aceder cada vez mais a informações bancárias e 

financeiras dos contribuintes, colocando em causa diversos princípios constitucionais e 

ingerindo-se na esfera privada dos indivíduos. 

Assim sendo, será efetuada uma abordarem acerca da evolução legislativa, bem como 

confrontando a mesma com a cada vez mais ténue existência do sigilo bancário,  o qual se tem 

tornado um dos principais alvos do combate à criminalidade económico-financeira e à fuga 

aos impostos, pelo que o acesso às informações bancárias e financeiras passou a constituir a 

regra e não a exceção. 

Questiona-se assim ao longo do trabalho se ainda se encontra garantido o principio 

constitucional da reserva da intimidade da vida privada, bem como, qual o papel que a 

proteção dos dados pessoais dos titulares das contas poderá vir a ter no futuro. 

 

 

 

 

 

Abstract 

The main purpose of this study is to analyze the way in which the Tax Authority, through 

various legislative changes and transpositions of community directives, has been increasingly 

accessing taxpayers' banking and financial information, questioning various constitucional 

principles in the private sphere of individuals. 

Therefore, an approach will be made to the legislative evolution, as well as confronting it with 

the increasingly tenuous existence of banking secrecy, which has become one of the main 

targets in the fight against economic and financial crime e tax evasion, so access to banking 

and financial information became the rule rather than the exception. 

It is questioned throughout the study if the constitutional principle of the reservation of the 

privacy of private life is still guaranteed, as well we question what may be the role of the 

protection of the personal data of the account holders in the future. 
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1. Conceito de sigilo bancário e breve evolução histórica 

 

O sigilo
1
 bancário é tradicionalmente definido como a “discrição que os bancos, os seus 

órgãos e empregados, devem observar sobre os dados económicos e pessoas dos clientes, que 

tenham chegado ao conhecimento através do exercício das funções bancárias”
2
.  

Traduz-se, portanto, num dever de carácter profissional que incide sobre os funcionários da 

banca e que determina a obrigação de não revelação de informações que versem sobre factos 

ou elementos respeitantes à própria instituição ou às relações que esta estabelece com os seus 

clientes
3
. 

Alberto Luís entende que “[o] segredo bancário consiste na discrição que os bancos, os seus 

órgãos e empregados, devem observar sobre os dados económicos e pessoais dos clientes, que 

tenham chegado ao seu conhecimento através do exercício das funções bancárias”
4
. 

Por sua vez, José Casalta Nabais refere que “(…) o segredo bancário é uma manifestação do 

segredo profissional e se enquadra no direito à reserva de privacidade(…) caracteriza-se 

também como o «relevantíssimo interesse público no correto funcionamento da atividade 

bancária»”
5
. 

Mary Elbe Gomes Queiroz, considera  que “[o] sigilo bancário (…) pode ser entendido como 

a discrição ou a manutenção, sob segredo, que as instituições financeiras e seus agentes 

devem guardar sobre as informações e os dados económicos, financeiros e pessoais que os 

clientes tenham colocado sob a sua guarda”
6
. 

O sigilo bancário surgiu como um costume subjacente à relação jurídico-privada entre 

banqueiro/instituição bancária e seus clientes. Posteriormente, e partindo do princípio da boa-

fé contratual, aquela era entendida como uma limitação estabelecida pelo contrato entre o 

cliente e a instituição bancária, não carecendo de ser redigida. O sigilo bancário pode ser 

considerado tão antigo quanto a própria atividade bancária, tendo acompanhado, desde 

                                                           
1
 “Diz-se obrigação de segredo o dever de não revelar determinados conhecimentos ou informações. Trata-se de 

um dever de non facere; o seu cumprimento poderá, todavia, num plano acessório, exigir atuações positivas 

(…)” CORDEIRO, António Menezes, Manual de direito bancário, 4º Edição, Almedina, Coimbra, 2010, p. 327.  
2
 LUÍS, Alberto, «O segredo bancário em Portugal», in Revista Ordem dos Advogados, nº 41/1981, p. 454.  

3
 Vd. AZEVEDO, Patrícia Anjos, «Anotações ao art. 63º-B da LGT», in AAVV [coord. TEIXEIRA, Glória], 

Códigos Anotados & Comentados – LGT, 3ª Edição, Ginocar Produções, Porto, 2013, p. 227.  
4
 Cfr. LUÍS, Alberto, Direito Bancário – Textos Críticos e Legislação Conexa, Coimbra, Almedina, 1985, p. 88.  

5
 Cfr. NABAIS, José Casalta, O Dever Fundamental de Pagar Impostos, Coimbra, Almedina, 1998, pp.616-617. 

6
 Cfr. QUEIROZ, Mary Elbe Gomes, «A Transparência Fiscal e a Inexistência de Sigilo Bancário para o Fisco», 

in Eduardo Paz Ferreira, Helena Taveira Torres e Clotilde Celorico Palma (org.), Estudos em Homenagem ao 

Professor Doutor Alberto Xavier, Vol. II, Coimbra, Almedina 2013, p. 311. 



2 
 

sempre, a profissão de banqueiro
7
. Durante o período do Império Romano, o segredo bancário 

encontra-se implicitamente abrangido através da actio iniuriarum, tendência que continua a 

ser mantida na Idade Média pelos Templários e banqueiros judeus enquanto costume jurídico 

e alma do comércio. No entanto, é durante a época do Renascimento que o segredo bancário 

começa a ganhar expressão entre os banqueiros protestantes, particularmente após a célebre 

carta sobre a usura de Calvino, em meados do séc. XVI.  Porém, a conceção moderna do 

segredo bancário apenas viria a ter a sua consagração já em pleno séc. XX. A Suíça na 

sequência de um conflito com a Alemanha nacional-socialista decide legislar sobre o sigilo 

bancário, punindo criminalmente a sua violação.  

Em Portugal, o conceito de segredo bancário moderno encontra uma das suas primeiras 

referências no Regulamento Administrativo do Banco de Portugal, aprovado por Decreto do 

Governo, de 28 de Janeiro de 1847.  Em 1957, foi aprovado o decreto-lei n.º 41 403, de 27 de 

novembro, o qual no seu artigo 18.º estipulava que “[o] Governo promoverá a centralização 

dos elementos informativos respeitantes ao risco da concessão e aplicação de créditos que 

ultrapassem determinados limites, a fixar de acordo com a sua natureza, os quais poderão ser 

facultados às instituições de crédito, nos termos que vierem a ser estabelecidos em 

regulamento”
8
. Mas só em 1967 surge uma verdadeira norma aplicável a todas as instituições 

de crédito com a publicação do Decreto-Lei n.º 47909, de 7 de Setembro181, pelo qual foi 

criado o Serviço de Centralização de Riscos de Crédito, criado com vista a fazer face à 

acentuada expansão do crédito bancário. Consta deste decreto-lei que todas as entidades que 

aderissem a este serviço tinham de prestar informações à entidade responsável pela sua gestão 

– Banco de Portugal –, sendo que, pela primeira vez, foi consagrada a proteção dos dados 

bancários, tendo também sido estabelecidos estabelecidos limites
9
. 

Com a Revolução de Abril de 1974, Portugal atravessou um conturbado período, tendo sido 

revelados movimentos bancários de algumas personalidades, bem como havendo um grande 

clima de desconfiança, o que levou o legislador português a reforçar a tutela legal do segredo 

bancário.  Neste sentido surge o Decreto-Lei n.º 644/75, de 15 de Novembro, que estabelece a 

                                                           
7
 O respeito pelo segredo bancário prende-se com o próprio princípio da boa-fé e constitui um aspeto decisivo da 

tutela da confiança, valor essencial à atividade bancária. 
8
 Cfr. SILVA, Germano Marques da/SILVA, Cristina Mota Marques da, «Sobre a Admissibilidade de Empresas 

Privadas de Centralização de Informações Sobre Riscos de Crédito (no âmbito das instituições de crédito e 

sociedades financeiras)», cit., pp. 26-27. 
9
 “A lei, ao impor às entidades participantes a obrigação de revelar ao Banco de Portugal factos ou elementos 

respeitantes às suas relações com clientes, consagrava uma limitação legal à regra contratual ou costumeira do 

sigilo bancário”, cfr. SILVA, Germano Marques da e SILVA, Cristina Mota Marques da, «Sobre a 

Admissibilidade de Empresas Privadas de Centralização de Informações Sobre Riscos de Crédito (no âmbito das 

instituições de crédito e sociedades financeiras)», cit., p. 29. 
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Lei Orgânica do Banco de Portugal, reforçado pelo Decreto-Lei n.º 729-F/75, de 12 de 

Dezembro que expressamente consagram o segredo bancário, e mais tarde, o Decreto-Lei n.º 

2/78, de 9 de Janeiro que reforçou o regime do segredo bancário pelas suas poucas exceções e 

pelo estabelecimento de responsabilidade penal em caso de sua violação.  

Fruto da expansão económica e do aumento das relações entre clientes e instituição bancária, 

todos os seus órgãos de direção e demais colaboradores ficaram vinculados à obrigação de 

proteção dos dados bancários, englobando-se, na obrigação de proteção dos dados bancários, 

todos os factos que advenham do e no exercício daquela atividade
10

. 

Com a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 2/78, de 9 de Janeiro proibiu-se a revelação de 

informação bancária.  Contudo, não passaram muitos anos até a legislação passar a 

contemplar exceções, por exemplo a Lei n.º 45/86, de 1 de Outubro, “que dava poderes à Alta 

Autoridade contra a Corrupção para obter informações, mas restringia essa capacidade ao 

que não estivesse abrangido por dever de sigilo protegido por lei”. 

Com a adesão à Comunidade Económica Europeia
11

, tornava-se necessária a criação de um 

setor bancário com regras e princípios homogéneos. Assim, resultado da transposição para a 

ordem jurídica interna de diretivas europeias
12

, o regime anterior foi revogado pelo Decreto-

Lei n.º 298/92, de 31 de Dezembro, que aprova o Regime Geral das Instituições de Crédito e 

Sociedades Financeiras (RGICSF), com a redação dada pelo DL n.º 157/2014, de 24 de 

Outubro, diploma que até hoje consagra este segredo profissional no Capítulo II do seu Título 

VI. Ora, este decreto-lei inova, face ao então revogado decreto-lei n.º 2/78, de 9 de janeiro, 

por incluir como sujeitos daquele dever de proteção os mandatários, comissários e demais 

pessoas que prestem, quer a título ocasional, quer a título permanente, serviços às instituições 

bancárias. Quanto ao objeto daquele dever de proteção, o mesmo abrange as “(…) 

informações sobre factos ou elementos respeitantes à vida da instituição ou às relações desta 

com os seus clientes cujo conhecimento lhes advenha exclusivamente do exercício das suas 

funções ou da prestação dos seus serviços”. José Maria Pires considera que a obtenção de 

                                                           
10

 Cfr. AZEVEDO, Maria Eduarda «O Segredo Bancário e a Fiscalidade: a perspetiva portuguesa», in Ciência e 

Técnica Fiscal, nº 428/2012, pág. 17 
11

 Após a Revolução de 25 de Abril de 1974, e estando o país mergulhado numa profunda crise económica, 

social e política, Portugal, a 28 de março de 1977, solicita o pedido de adesão à Comunidade Económica 

Europeia tendo, em 3 de dezembro de 1980assinado o acordo de pré-adesão. Porém, só em 12 de junho de 1985, 

durante a vigência do governo de Mário Soares, é que foi assinado o tratado de adesão, o qual produziu os seus 

efeitos a partir de 1 de janeiro de 1986, tornando-se membro de facto, em simultâneo com a Espanha, daquela 

Comunidade. 
12

 Como são disso exemplo as diretivas n.º 77/780/CEE do Conselho, de 12 de dezembro de 1989, n.º 

897/646/CEE do Conselho, de 15 de dezembro de 1989 e n.º 92/30/CEE do Conselho, de 6 de abril de 1992. 
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meras informações ou elementos fácticos sem o estabelecimento de qualquer relação 

contratual com a instituição encontram-se abrangidas por aquele dever de proteção
13

. 

Importa, ainda, salientar que, e diversamente do decreto-lei n.º 2/78, de 9 de janeiro, o artigo 

78.º, n.º 1, do RGICSF “(…) em vez de proibir «revelar (…) o segredo», fala em «revelar (…) 

informações»”
14

, o que demonstra o cuidado do legislador em delimitar o âmbito material da 

proteção dos dados bancários, não abrindo horizontes à discricionariedade
15

. 

No entanto o art.º 79.º do mesmo diploma admite algumas exceções no que diz respeito ao 

dever de segredo/sigilo, desde logo por autorização do cliente, ou: ao Banco de Portugal, à 

CMVM, ao Fundo de Garantia de Depósitos, ao Sistema de Indemnização aos investidores, ao 

Fundo de Resolução e à Autoridade Tributária (AT), tudo no âmbito das suas atribuições.  

Estão também sujeitos ao dever de segredo as pessoas previstas no artigo 80º do mesmo 

diploma, designadamente, aquelas que exerçam ou tenham exercido funções no Banco de 

Portugal e, ainda, todas as autoridades, organismos e pessoas que participem nas trocas de 

informações, nos termos do artigo 81º nº 5. Por força do disposto no artigo 195º do RGICSF, 

este conjunto de disposições diretamente estabelecido para as instituições de crédito, é 

aplicável às sociedades financeiras. Este regime tem vindo a ser alvo de constantes alterações, 

tais como a s alterações introduzidas pelo Decreto – Lei n.º 157/2014, de 24 de outubro, a Lei 

n.º 16/2015, de 24 de fevereiro e mais recentemente, pela Lei n.º 16/2017, de 30 de maio, a 

qual alterou os elementos sujeitos a registo, incluindo Gabinete de Recuperação de Ativos, no 

âmbito das respetivas atribuições relativas à realização de investigação financeira ou 

patrimonial (artigo 81º-A do RGICSF), as quais serão analisadas detalhadamente infra. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13

 José Maria Pires considera que “[c]onhecimentos fortuitos adquiridos por ocasião de negociações 

estabelecidas, sem ligação, directa ou indirecta, a essas negociações, não são, em nosso entender, objecto de 

segredo”, cfr. PIRES, José Maria, O Dever de Segredo na Actividade Bancária, cit., p. 49 
14

 Cfr. PIRES, José Maria, O Dever de Segredo na Actividade Bancária, cit., p. 49. 
15

 Seguindo a opinião de José Maria Pires, a proteção dos dados bancários “(…) visa principalmente garantir a 

atividade desenvolvida pelas instituições bancárias, de forma a que nessas atividades não se violem as regras 

deontológicas de sigilo, in PIRES, José Maria, O Dever de Segredo na Actividade Bancária, cit., p. 45 
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2. Fundamentos Constitucionais  

 

2.1 Direito à Reserva da Intimidade da Vida Privada  

O primado da dignidade, sendo um dos pilares constitucionais – artigo 1.º da CRP –, integra-

se, por sua vez, nos direitos, liberdades e garantias. Atendendo à sua extrema importância, 

tornou-se necessária a adoção de medidas que sistematizem, regulem e garantam a sua 

proteção a nível internacional – surgindo o direito à reserva da intimidade da vida privada em 

diversas convenções internacionais –, isto porque no pós II Guerra Mundial, com a devassa 

dos direitos sociais, tornava-se necessário reconhecer que a “(…) dignidade inerente a todos 

os membros da família humana e dos seus direitos iguais e inalienáveis constitui o 

fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo”
16

. 

Neste sentido, a Organização das Nações Unidas, necessitou de consagrar e proteger o 

cidadão enquanto detentor de direitos de personalidade – onde se integra o direito à reserva da 

intimidade da vida privada e familiar –, que culminou com o surgimento, em 1948, da 

Declaração Universal dos Direitos do Homem
17

. 

Dado o relevo deste reconhecimento, proteção e respeito surge, em 1950, a Convenção 

Europeia dos Direitos Humanos
18

 – oficialmente designada por Convenção para a Proteção 

dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais –, a qual no seu artigo 8.º, sob a 

epígrafe Direito ao respeito pela vida privada e familiar, constante do Título I, intitulado 

Direitos e Liberdades, estabelece o primado do respeito da vida privada e familiar e a 

proibição de ingerência de qualquer autoridade pública. 

Posteriormente, em 1993, com o Tratado de Maastricht, foi criada a União Europeia, que teve 

as suas origens na Comunidade Europeia do Carvão e do Aço e na Comunidade Económica 

Europeia, “[c]onsciente do seu património espiritual e moral (…) baseia-se nos valores 

indivisíveis e universais da dignidade do ser humano, da liberdade, da igualdade e da 

solidariedade; assenta nos princípios da democracia e do Estado de Direito. Ao instituir a 

                                                           
16

 Cfr. Preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos do Homem, adotada e proclamada pela Assembleia 

Geral daOrganização das Nações Unidas, pela Resolução 217A (III), de 10 de dezembro de 1948, a qual foi 

publicada no Diário daRepública, I série A, n.º 57/78, de 9 de março de 1978, mediante aviso do Ministério dos 

Negócios Estrangeiros. 
17

 Artigo 1º , primeira parte: “todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos”, sendo 

ainda mais expressiva ao dispor que “ninguém sofrerá intromissões arbitrárias na sua vida privada, na sua 

família, no seu domicílio ou na sua correspondência, nem ataques à sua honra e reputação. Contra tais 

intromissões ou ataques toda a pessoa tem direito a proteção da lei, in Declaração Universal dos Direitos do 

Homem, vide GOUVEIA, Jorge Bacelar, Textos Fundamentais de Direito Internacional Público, cit., p. 12. 
18

 Adotada pelo Conselho da Europa em 4 de novembro de 1950, entrou em vigor a 3 de setembro de 1953, 

tendo como fim a proteção de direitos humanos e liberdades fundamentais, bem como assegurar o seu controlo 

judicial. 
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cidadania da União e ao criar um espaço de liberdade, de segurança e de justiça, coloca o ser 

humano no cerne da sua ação”. 

Deste modo, constatamos que a União Europeia contribuiu na expressão e reforço da proteção 

dos direitos fundamentais – onde se insere o direito à reserva da intimidade da vida privada e 

familiar – tendo surgido, em 2000, a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia
19

.  

O direito à reserva da intimidade da vida privada encontra-se consagrado no art. 26º da CRP, 

quando refere que: “a todos são reconhecidos os direitos à identidade pessoal, ao 

desenvolvimento da personalidade, à capacidade civil, à cidadania, ao bom nome e 

reputação, à imagem, à palavra, à reserva da intimidade da vida privada e familiar e à 

proteção legal contra quaisquer formas de discriminação.”  

Não obstante tal consagração expressa, a Constituição não estabelece o conteúdo e alcance do 

direito à reserva da intimidade. Gomes Canotilho e Vital Moreira consideram que este direito 

se decompõe no “direito a impedir o acesso de estranhos a informações sobre a vida privada e 

familiar” e no “direito a que ninguém divulgue informações que tenha sobre a vida privada e 

familiar de outrem”.  

Isto é, tal direito analisa-se em dois direitos menores: (a) o direito a impedir o acesso de 

estranhos a informações sobre a vida privada e familiar;  (b) o direito a que ninguém divulgue 

as informações sobre a vida privada e familiar de outrem (artigo 80.º do Código Civil) ”
20

.  

O Tribunal Constitucional entende que o direito previsto no artigo 26º nº 1 da CRP consagra 

um direito genérico à reserva, cobrindo todo o âmbito da vida privada e “não pode, pois, ser 

interpretado no sentido de circunscrever o domínio de proteção a uma certa parte da vida 

privada – a vida íntima, como núcleo central da vida privada”
21

.  

O acórdão do Tribunal Constitucional n.º 672/2006 dispõe que “(…) a situação económica 

dos cidadãos espelhada nas respetivas contas bancárias fará parte do âmbito de proteção do 

direito à reserva da intimidade da vida privada, constituindo o segredo bancário um corolário 

dessa reserva”
22

.  

                                                           
19

 No seu artigo 7.º, sob a epígrafe Respeito pela vida privada e familiar, é dado maior ênfase à vida privada e 

familiar, incluindo aqui quer o domicílio, quer as comunicações do sujeito. 
20

 Cfr. Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, de 6 de março de 2012, proc. n.º 67/10.3TVPRT.L1-1, relator 

Ana Graça, disponível para consulta em www.dgsi.pt. 
21

 Acórdão do Tribunal Constitucional nº 442/2007 de 14/08/2007, processo n.º 815/07, in 

www.tribunalconstitucional.pt. Continua o mesmo acórdão ao afirmar que “esta interpretação no sentido de que 

toda a vida privada é objeto de reserva obtém um claro apoio no disposto no artigo 12.º da Declaração Universal 

dos Direitos do Homem. Aí se proclama que «ninguém sofrerá intromissões na sua vida privada (…)», sem 

qualquer especificação restritiva”.  
22

 Acórdão Tribunal Constitucional n.º 672/2006 de 12 /12/2006, processo nº 298/06, in 

www.tribunalconstitucional.pt.  
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Deste modo, o TC adotou uma definição ampla de intimidade da vida privada que abarca a 

intimidade económica, considerando que a matéria abrangida pelo sigilo bancário constitui 

uma dimensão fundamental do direito à reserva da intimidade da vida privada, com 

consagração constitucional. Esta posição vem conferir dignidade constitucional ao sigilo 

bancário, alicerçado enquanto emanação do direito à reserva da intimidade da vida privada. 

 Neste seguimento qualquer restrição imposta ao sigilo bancário é vista como uma verdadeira 

restrição a este direito fundamental.  

A mesma posição tem vindo a ser reforçada pelo TC ao longo de vários acórdãos
23

 e, mais 

recentemente, no acórdão nº 145/2014, ao concluir que “(…) o bem protegido pelo sigilo 

bancário cabe no âmbito de proteção do direito à reserva da vida privada consagrado no artigo 

26.º, n.º 1, da Constituição da República”, com o fundamento primário de que “a posição 

económica de cada um não deixa de ser uma projeção externa da pessoa, constituindo um 

dado individualizador da sua identidade”
24

.  

No plano doutrinal a relação que se estabelece entre o direito à intimidade e o sigilo bancário 

tem sido uma questão bastante controversa. Grande parte da doutrina aceita que o sigilo 

bancário constitui uma manifestação do direito fundamental da intimidade da vida privada, 

encontrando proteção constitucional
25

. 

Nas palavras de Diogo Leite de Campos Considera que o ser humano é um “[s]er em si como 

incomunicável subjetividade, impedimento à massificação, recusa da objetivação que 

transforma a pessoa em mera exterioridade à disposição do exterior. É aqui que se situam o 

direito à privacidade e o sigilo bancário em especial”
26

. Mais considera que “conhecer a conta 

bancária é, reconhece que apesar de a proteção dos dados bancário se inserir no âmbito da 

vida de cada contribuinte, a mesma pode sofrer limitações, as quais deverão emergir de 

                                                           
23

Acórdão Tribunal Constitucional nº 442/2007 de 14 /08/2007, Processo n.º 815/07; Acórdão Tribunal 

Constitucional nº 602/2005 de 2/11/2005, Processo n.º 514/2005; Acórdão Tribunal Constitucional nº 395/2005 

de 14/07/2005, Processo n.º 528/05, in www.tribunalconstitucional.pt.  
24

Acórdão Tribunal Constitucional nº 145/2014 de 13/02/2014, Processo n.º 521/2013, in 

www.tribunalconstitucional.pt.  
25

CORDEIRO, António Menezes, op. cit., p. 338, onde dispõe que “em termos jurídico-positivos, o segredo 

bancário começa por se apoiar na própria constituição e, designadamente, nos seus artigos 26º nº 1 (intimidade 

da vida privada e familiar) e 25º (integridade moral das pessoas)”; MALAFAIA, Joaquim, «O segredo bancário 

como limite á investigação criminal», in Revista da Ordem dos Advogados, nº 59/1999, p. 419, onde o autor 

conclui que “com a divulgação da conta bancária de uma qualquer pessoa, revelam-se factos que estão a coberto 

do sigilo bancário, inserindo-se, esta divulgação, na violação do direito à reserva da intimidade da vida privada e 

familiar do artigo 26º da CRP”. 
26

 No entendimento de Diogo Leite de Campos “[d]ireito humano absoluto só será o direito à vida. O ser humano 

– ou, em última análise, algo que se admita que pode ser um humano – tem um direito inviolável à sua vida. (…) 

Não há interesses dos outros, manifestações da vontade geral, leis da vida que o possam licitamente prejudicar. 

Sem o respeito teríamos de repensar desde as suas bases a nossa vida em sociedade., cfr. CAMPOS, Diogo Leite 

de, «O Sigilo Bancário», cit., p. 16. 
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interesses circunscritos ao direito das pessoas e não a interesses patrimoniais, pois “[a] 

proteção da pessoa que subjaz ao direito à privacidade – sigilo bancário, não pode ser afastada 

pela proteção dos patrimónios. Mesmo que este interesse seja o interesse patrimonial do 

Estado em cobrar impostos” 
27

. 

Jorge Neto considera que “[o] acesso à (…) conta bancária permite uma devassa sem freio e 

em todos os azimutes a todos os passos mais comezinhos da sua vida particular. As suas 

fetiches, os seus hobbies, os seus devaneios, o seu percurso de vida pessoal, profissional e 

familiar está hoje espelhado na sua conta bancária”, admitindo, porém, que a proteção dos 

dados bancários, integrada no âmbito de proteção do artigo 26.º, sofra restrições, as quais 

terão de respeitar o princípio da proporcionalidade, sob pena de serem inconstitucionais. 

José Maria Pires é da opinião que “[o] dever de segredo bancário (…) não impende sobre o 

cidadão em geral, mas sobre pessoas determinadas pela sua atividade, fazendo parte do 

respetivo estatuto profissional”
28

, e está regulado no RGICSF, o qual não define, nem 

regulamenta, o direito à reserva da intimidade da vida privada e familiar, pelo que “[o] 

segredo bancário protege diretamente o relacionamento negocial entre os clientes e as 

instituições de crédito, bem como a vida interna destas. São, de facto, aspetos da vida privada 

mas não aspetos íntimos dessa vida”. Para este autor, a proteção dos dados bancários “(…) 

fundamenta-se imediatamente na necessidade de proteger a atividade bancária de 

intromissões que prejudiquem a confiança nas relações entre as instituições e os seus 

clientes”.  Considera assim que não se pode integrar no direito estabelecido no artigo 26.º da 

CRP, mas apenas recorrendo à analogia, como um “(…) dever correlativo do direito 

fundamental de segredo na atividade bancária (…)”. 

Paulo Mota Pinto considera que é necessário distinguir intimidade e vida privada: na vida 

privada podemos integrar tanto os episódios do quotidiano, entendendo o autor que a vida 

privada abrange “(…) aquele «pequeno mundo do qual cada um é rei e senhor»”
29

. Considera 

que será de incluir na informação inerente à vida privada de um sujeito, sendo caso disso 

“(…) a identidade, isto é, o seu nome e outras marcas ou sinais de identidade, além de dados 

pessoais como filiação, residência ou numero de telefone. O estado de saúde da pessoa faz 

                                                           
27

 Este autor considera que a proteção dos dados bancários só poderá ser superada pela autoridade judiciária 

quando estejamos perante crimes, de muita gravidade, contra pessoas, necessitando, porém, de autorização 

judicial. Assim, ficam desde logo excluídos os crimes quer patrimoniais, quer de pequena gravidade, cometidos 

contra pessoas, vide CAMPOS, Diogo Leite de, «O Sigilo Bancário», cit., p. 17 
28

 Cfr. PIRES, José Maria, O Dever de Segredo na Actividade Bancária, cit., p. 35. 
29

 Cfr. PINTO, Paulo Mota, «O Direito à Reserva Sobre a Intimidade da Vida Privada», Boletim da Faculdade 

de Direito, Vol. IXIX, Coimbra, Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, 199., p. 526. 
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também parte, sem dúvida, da sua vida privada, bem como a vida conjugal, amorosa e afetiva 

do individuo, isto é, os projetos de casamento e de divórcio, aventuras amorosas, afetos e 

ódios (…)”
30

. 

Paulo Mota Pinto ao incluir o património e a situação financeira dos sujeitos na vida privada, 

estabelece a proteção dos dados bancários, enquanto incorporador e relevador do património e 

demais situação financeira de cada um, como um direito relativo. 

Benedita Mac Crorie entende que “(…) não se deve fazer a distinção entre “intimidade” e 

“vida privada” simples (…) por três ordens de razões: primeiro, porque consideramos ser 

muito difícil determinar o que é que deve ser incluído em cada uma das classificações, sendo 

sempre uma opção, alguma medida, arbitrária (…). Em segundo lugar, porque o âmbito de 

proteção conferido ao direito à reserva sobre a intimidade da vida privada, considerando que 

este defende apenas uma esfera íntima, se torna extremamente reduzido. Finalmente, porque 

entendemos que a utilização do conceito de intimidade não pretende diminuir a protecção 

conferida, mas apenas afastar deste preceito a proteção da liberdade da vida privada”
31

. 

António Menezes Cordeiro considera que “[o] perigo de ingerência dos Estados modernos na 

vida das pessoas, ainda que a coberto de boas causas, como o combate ao branqueamento ou à 

fuga fiscal (…) é muito real. Os juristas devem defender a sua Ciência: Apenas valores 

claramente superiores – e, em princípio, de natureza não-patrimonial – poderão consentir, 

sempre sob a forma de lei com cobertura constitucional, limitações ao segredo bancário; além 

disso, tais limitações são claramente excecionais”
32

. 

Noel Gomes é da opinião que a proteção dos dados bancários está correlacionada com o 

direito à intimidade da vida privada, vertido no artigo 26.º da CRP. Porém, entende que nesta 

proteção não se incluem as informações de caráter mais íntimo, de natureza pessoalíssima – 

designada conceção restrita –, antes sim as informações de caráter patrimonial e económico – 

designada conceção ampla. Deste modo, insere a proteção dos dados bancários na esfera 

económica, ressalvando que, nos dias que correm, as instituições bancárias e os seus 

colaboradores se encontram numa posição deveras difícil, pois “(…) no caso em que os 

clientes bancários são pessoas singulares (…) as informações de carácter económico (não 

                                                           
30

 Cfr. PINTO, Paulo Mota, «O Direito à Reserva Sobre a Intimidade da Vida Privada», cit., pp. 527-528. 
31

 CRORIE, Benedita Mac, «Renúncia (a) ao Direito à Reserva Sobre a Intimidade da Vida Privada», in 

Dicionário Jurídico.da Administração Pública, 3.º Suplemento, Lisboa, Coimbra Editora, 2007, p. 623. 
32

 Cfr. CORDEIRO, António Menezes, Direito Bancário, cit., pp. 365-366. 
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todas, mas algumas delas) constituírem, ainda que indiretamente, um modo de revelação de 

aspetos da vida íntima do indivíduo”
33

. 

Em sentido oposto, Saldanha Sanches não considera que o segredo bancário seja uma 

concretização do direito à intimidade da vida privada. Na perspetiva do autor existe uma 

distinção entre privacidade e intimidade, em que a privacidade é um conceito mais amplo, 

sendo conferida uma proteção mais intensa à esfera da intimidade que cabe dentro da 

primeira
34

. O círculo de intimidade atribuído pela Constituição a cada cidadão constitui um 

último reduto, uma área de onde se pretende excluir a intervenção do Estado, que não 

abrange, portanto, aspetos de natureza patrimonial. Esta intimidade constitui-se como o 

núcleo essencial de um direito mais amplo à privacidade
35

. Para o autor “o ordenamento 

jurídico português cria com toda a clareza urna importante distinção entre a intimidade da 

vida pessoal e familiar, com uma proteção decisiva ao que constitui o núcleo central da esfera 

pessoal de cada cidadão e a reserva que pode acompanhar a vida privada”
36

. Conclui no 

sentido de que o “segredo bancário não pode constituir a expressão do imperativo 

Constitucional da proteção da intimidade”, apesar de beneficiar da proteção do amplo direito 

à privacidade. Assim sendo, o acesso às informações e documentos bancários é visto por 

alguns como uma intrusão na área mais restrita da vida privada, e outros com uma conceção 

mais ampla, abarcando aspetos relativos à situação económica, mas todos acabam por 

reconduzir a tutela constitucional do sigilo bancário ao direito à intimidade. Mesmo quem 

entende que o sigilo bancário não é tutelado pelo direito à intimidade não deixa de conceder à 

privacidade, onde este se insere, alguma proteção Constitucional, embora menos intensa
37

.  

 

 

2.2 Restrições ao Regime dos Direitos, Liberdades e Garantias  

Embora não se podendo descurar que com maior ou menor intensidade o sigilo bancário se 

coloca sob tutela constitucional, devendo-lhe ser aplicável o regime dos direitos, liberdades e 

                                                           
33

 Cfr. GOMES, Noel, Segredo Bancário e Direito Fiscal, Almedina, Coimbra, 2006, p. 105. 
34

 SANCHES, José Saldanha, «Segredo Bancário e Tributação do Lucro Real», in Cadernos de Ciência e 

Técnica Fiscal nº 377/1995/ Janeiro-Março, p. 26.  
35

 Há que efetuar a (…) distinção entre a intensidade da proteção à intimidade entendida como as manifestações 

mais profundas (e por isso com mais necessidade de resguardo e ocultação) da subjetividade de cada cidadão e 

as zonas onde a proteção, continuando a existir, é menos intensa (…) SANCHES, José Saldanha, «A Situação 

Atual do Sigilo Bancário – A Singularidade do Regime Português», in Estudos de Direito Bancário, Coimbra 

Editora, Coimbra, 1999, p. 89.  
36

 SANCHES, José Saldanha, Segredo Bancário e Tributação..., cit., p. 28.  
37

 Cf. Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo (STA) de 26/07/2006, Processo n.º 0665/06, in 

www.dgsi.pt.   
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garantias consagrado no artigo 18º da CRP, este não é um direito absoluto, admitindo a 

possibilidade de lhe serem aplicadas restrições. Assim sendo, ainda que nada proibia a 

restrição de direitos, liberdades e garantias, esta tem de obedecer a vários requisitos 

cumulativos para que seja constitucionalmente legítima. São eles que a restrição esteja 

expressamente admitida pela Constituição; que vise salvaguardar outro direito ou interesse 

constitucionalmente protegido; que seja apta para o efeito e se limite à medida necessária para 

atingir esse objetivo, e ainda que não aniquile o direito em causa atingindo o conteúdo 

essencial do respetivo preceito
38

.  

Estamos perante uma limitação imposta ao direito à intimidade que embora não seja 

expressamente autorizada pela CRP não pode deixar de admitir-se para resolução de 

problemas de ponderação de conflitos com outros direitos constitucionais. 

Por outro lado, também existe a obrigatoriedade de a restrição obedecer ao princípio da 

proporcionalidade. Este princípio desdobra-se no princípio da adequação, em que as medidas 

restritivas se devem revelar como um meio adequado para a salvaguarda de outros direitos ou 

bens constitucionalmente protegidos; no princípio da exigibilidade ou necessidade, em que 

tais medidas restritivas têm de ser indispensáveis para alcançar os fins em vista, por o 

legislador não dispor de outros meios menos onerosos para alcançar o mesmo desiderato; e o 

princípio da proporcionalidade em sentido estrito, segundo o qual não poderão adotar-se 

medidas excessivas, desproporcionadas para alcançar os fins pretendidos
39

. Efetivamente deve 

sempre existir um equilíbrio entre a necessidade da prossecução do interesse público e as 

exigências das garantias dos particulares. Em relação à adequação parece não existir dúvida 

que, em geral, as medidas adotadas no âmbito da derrogação do sigilo bancário são 

apropriadas para atingir os fins visados. A conformidade com o princípio da 

proporcionalidade em sentido estrito também é pacífica uma vez que o atual regime não 

constitui um atentado claro contra este princípio, procurando antes um equilíbrio entre os 

interesses em conflito. Já quando confrontando o regime de derrogação do sigilo bancário sem 

autorização judicial com o princípio da necessidade a questão é mais controversa
40

. Por fim, 

como quarto pressuposto surge o facto de a restrição não poder destituir o direito fundamental 

                                                           
38

 Cf. CANOTILHO, J.J. Gomes; MOREIRA, Vital, op. cit., p. 388.  
39

 Cf. CANOTILHO, J.J. Gomes; MOREIRA, Vital, op. cit., p. 393. Também neste sentido o Acórdão Tribunal 

Constitucional nº 442/2007 de 14/08/2007, processo n.º 815/07, in www.tribunalconstitucional.pt.  
40

 Diversos autores, entre os quais Paulo Marques, argumentam no sentido de que “exigir-se sempre a 

autorização prévia pela judicatura, poderia comprometer o apuramento célere de muitas situações, sobretudo na 

atual conjuntura em que a fraude e a evasão fiscal recorrem a métodos cada vez mais sofisticados e céleres”. 

MARQUES, Paulo, O procedimento de Inspeção Tributária, Coimbra Editora, Coimbra, 2014, p. 448.  
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de sentido útil, podendo este, depois de restringido, continuar a desempenhar a sua 

finalidade
41

.  

Deste modo, constatamos que os dados e informações bancárias, espelho da situação 

económica e inclusive pessoal do cliente, se inserem no âmbito de proteção do direito à 

reserva da intimidade da vida privada constante do art. 26º nº 1 da CRP, sendo o sigilo 

bancário instrumento de garantia deste direito. Este deve ser visto em sentido lato, abarcando 

a intimidade económica, o que nos leva a rejeitar uma distinção entre privacidade e intimidade 

como alguns autores sugerem, visto que a revelação de aspetos da vida económica poderá 

levar a que sejam simultaneamente revelados aspetos da vida íntima e familiar. A derrogação 

do sigilo bancário tem de ser vista como uma medida restritiva de direitos fundamentais, 

impondo-se que tal restrição seja efetuada de acordo com o exigente regime dos direitos, 

liberdades e garantias, previsto no art. 18º nº 2 e 3 da CRP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
41

 Quanto a este aspeto não podemos descurar que estamos perante uma real restrição do direito à intimidade 

justificada para salvaguarda de outros interesses públicos, mas que tal restrição só opera quanto à intimidade 

bancária, uma parcela daquele direito fundamental. Trata-se de uma restrição que não aniquila totalmente o 

direito à intimidade, ferindo frontalmente a dignidade da pessoa humana.  
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3. Fundamentos da Derrogação do Sigilo Bancário pela Autoridade Tributária 

 

3.1 O dever fundamental de pagar impostos 

Como referido no capítulo anterior, alguma doutrina e jurisprudência determinam que este 

controlo afeta direitos fundamentais constitucionalmente previstos no artigo 26.º da CRP. 

Contudo, apesar disso, certo é que este dever fundamental de pagar impostos encontra 

mandato constitucional no artigo 103.º da CRP, que prevê no seu n.º 1 que “[o] sistema fiscal 

visa a satisfação das necessidades financeiras do Estado e outras entidades públicas e uma 

repartição justa dos rendimentos e da riqueza”. 

Constatamos que, atualmente o contribuinte pratica muitas das competências da 

administração tributária. Tal deve-se à privatização do sistema de gestão fiscal que acarreta a 

concessão de maiores competências a cada sujeito passivo, entre as quais, a implementação do 

sistema de autoavaliação, que permite ao contribuinte periódica ou anualmente, declarar os 

rendimentos obtidos. Deste modo, à administração tributária é reservada uma competência 

posterior de inspeção, verificação e controlo dos elementos e informações contidas naquelas 

declarações. Porém, tal não basta para o cumprimento deste dever, sendo necessária a 

colaboração de terceiros em estrita conexão com os contribuintes, nomeadamente as 

instituições bancárias. Às instituições bancárias incumbe contribuir para esta repartição dos 

encargos tributários, pelo que, e como se demonstrará no presente capítulo, estão obrigadas, 

automaticamente, a comunicar discrepâncias ou a obtenção de rendimentos pelos seus clientes 

que suscitem dúvidas acerca da sua legalidade. Mais, a transferência ou depósito de certos 

montantes, sem que para tal se justifique a proveniência, obriga a comunicação automática à 

administração tributária. 

Para Telmo José Macedo Alves uma das razões que justificam a sobreposição dos interesses 

públicos em detrimento da proteção dos dados bancários é “(…) o dever fundamental de 

pagar impostos, e de contribuir para o Estado de Direito Democrático e Social dos nossos 

dias, intervencionista nas mais diversas áreas da realidade histórico social, e que precisa de 

financiamento para sustentar esse intervencionismo, sobretudo se pensarmos nas mais 

variadas prestações sociais que presta, desde cuidados de saúde, passando por serviços de 

transportes, telecomunicações, prestações de ensino, segurança social, etc. O Estado de 

Direito Democrático e Social é e tem necessariamente de ser um Estado Fiscal”
42

. A este 

                                                           
42

 Cfr. ALVES, Telmo José Macedo, «O Sigilo Bancário – Uma Perspetiva Constitucional em Matéria 

Tributária», Jorge de Figueiredo Dias, José Joaquim Gomes Canotilho, José de Faria Costa (org.), Boletim da 
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dever, junta-se o princípio da transparência fiscal, segundo o qual, na opinião de Clotilde 

Palma “(…) é inegável a necessidade de uma maior aproximação de políticas fiscais e a 

eliminação das distorções ligadas à fiscalidade”
43

.  O dever fundamental de pagar impostos, 

aliado ao princípio da tributação das empresas pelo lucro real, ao princípio da igualdade 

fiscal, ao princípio da capacidade contributiva e ao princípio da prossecução do interesse 

público da arrecadação de receitas para fazer face às despesas públicas, tem como fim último 

a descoberta da verdade material
44

. 

 

3.2. Princípio da capacidade contributiva 

Saldanha Sanches, refere que a consequência da restrição de direito pessoais de cada 

contribuinte, nomeadamente do direito à reserva da intimidade da vida privada, surge pela 

aplicação dos mecanismos de tributação dos rendimentos de acordo com o princípio da 

capacidade contributiva, o qual, implicaria a aplicação de uma de duas vias, a saber: 

A atribuição, a uma entidade pública, de competências para averiguar e captar elementos 

respeitantes à situação patrimonial de cada contribuinte, ou a atribuição, a cada um dos 

contribuintes, do dever de, periodicamente, revelar todos os rendimentos obtidos – o modelo 

de autoavaliação, que não é mais do que privatizar algumas das competências da 

administração tributária. 

Este autor defende que a aplicação da segunda via – modelo de autoavaliação – permite 

contribuir para que a intromissão do Estado na esfera do contribuinte seja menos intensa, 

colocando-se aquele no papel de instância subsidiária de controlo e investigação – a designada 

fiscalização tributária, pois considera que “(…) à custa da generalização dos deveres 

declarativos – o contribuinte declara para que a Administração fiscal não tenha que investigar 

ou possa reduzir o objeto da sua investigação – o mais importante dos quais é o dever de 

declarar os rendimentos”
45

. Refere, ainda, que “(…) para que tal dever não seja apenas um 

comando aplicável a um segmento da população – por exemplo, os que trabalham por conta 

                                                                                                                                                                                     
Faculdade de Direito – Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor António Castanheira Neves, Vol. III, Coimbra, 

Coimbra Editora, 2008, p.26. 
43

 Clotilde Palma apud QUEIROZ, Mary Elbe Gomes, «A Transparência Fiscal e a Inexistência do Sigilo 

Bancário para o Fisco», cit., p. 306. 
44

 ROCHA, Joaquim Freitas da/CALDEIRA, João Damião, Regime Complementar de Procedimento de 

Inspecção Tributária Anotado e Comentado, cit., p. 44., consideram que a administração tributária, na veste da 

atividade inspetiva, tende a apurar a verdade material e não a verdade formal, “(…) ou seja, não pode nem deve a 

Administração tributária limitar-se a questões meramente formais, burocráticas ou documentais, devendo antes 

apurar todos os factos (desde que necessários à descoberta da verdade),independentemente desses factos serem 

ou não favoráveis ao sujeito passivo. Por outras palavras: a Administração tem obrigatoriamente de apurar todos 

os factos, ainda que os mesmos lhe possam ser desfavoráveis”. 
45

 Cfr. SANCHES, José Luís Saldanha, Estudos de Direito Contabilístico e Fiscal, cit., p. 94. 



15 
 

de outrem – impõem-se a criação de sistemas de controlo eficazes, não demasiado 

dispendiosos nem com um grau excessivo de poderes atribuídos à Administração fiscal, que 

garantam o cumprimento da lei”
46

. 

Paula Elisabete Henriques Barbosa considera que “[o] afastamento do sigilo é, também ele, e 

de certa forma, um instrumento ao serviço do sistema fiscal, pois por essa via é possível 

prosseguir melhor, mais eficazmente, os seus fins (…) e (…) a prosperidade económica e 

social são, no fundo, o fim máximo do sistema financeiro fiscal (…)”
47

.  Do princípio da 

capacidade contributiva encontra-se espelhado no artigo 4.º da LGT, retira-se que esta “(…) é 

intrínseca ao valor do rendimento disponível do contribuinte, no sentido em que ao 

rendimento auferido haverá que subtrair a parcela desse rendimento indispensável não apenas 

à sua subsistência como também para lhe proporcionar as condições para a obtenção desse 

mesmo rendimento”
48

.  

Em Portugal vigora um sistema de tributação misto, no qual se determina a capacidade 

contributiva através da tributação do rendimento, do consumo e do património, exigindo-se a 

perceção da realidade tributária de cada contribuinte.  

Considera Hugo Flores da Silva “(…) a base através da qual se concretiza a vigência 

constitucional do princípio da capacidade contributiva será a consideração do princípio da 

igualdade, o qual, aplicado em matéria fiscal, assenta em duas exigências fundamentais: a 

exigência da generalidade ou universalidade dos impostos, segundo o qual todos os cidadãos 

estão adstritos ao pagamento de impostos, e a exigência de uniformidade dos impostos, 

segundo a qual todos deverão estar adstritos ao pagamento de impostos, com base no mesmo 

critério, através do qual possa ser medida essa mesma igualdade”. 

Joaquim Freitas da Rocha afirma que é necessário, atendendo às infindáveis despesas 

públicas, exigir de todos “(…) uma prestação para que a elas se possa fazer face. Não se trata, 

note-se, de saber qual a quota de sacrifício que cada um suporta, para, depois, e em função 

dessa quota, serem exigidos os impostos. Não, trata-se antes de uma diretriz de ordem 

                                                           
46

 Cfr. SANCHES, José Luís Saldanha, Estudos de Direito Contabilístico e Fiscal, cit., p. 95.  
47

 BARBOSA, Paula Elisabete Henriques, «Do Valor do Sigilo – O Sigilo Bancário, Sua Evolução, Limites: em 

especial sigilo bancário no domínio fiscal – a reforma fiscal», Revista da Faculdade de Direito da Universidade 

de Lisboa, Coimbra, Coimbra Editora, Vol. XLVI, n.º 2, 2005, pp. 1244-1245. 
48

 Cfr. PAIVA, Carlos, Da Tributação à Revisão dos Actos Tributários, 2.ª edição, Coimbra, Almedina, 2008, p. 

50. Mais refere que “(…) este princípio pressupõe que não seja objecto de tributação, aquele mínimo de 

subsistência que permita conferir dignidade à existência dos cidadãos contribuintes e dos respectivos agregados 

familiares. O que é conseguido através da determinação de um rendimento líquido depois de salvaguardados 

montantes a título de deduções e encargos relativos às despesas que normalmente concorrem à subsistência das 

pessoas, cfr. PAIVA, Carlos, Da Tributação à Revisão dos Actos Tributários, cit., p. 
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sociológica, ética e moral, apelativa dos sentimentos de nobreza e solidariedade que cada 

cidadão possui dentro de si”. 

 

3.3. Princípio da igualdade fiscal 

“Os sistemas de tributação com base no rendimento e a atribuição de uma igualdade de 

tratamento a todos os contribuintes, constituem assim uma concretização do princípio da 

igualdade fiscal na medida em que a «igualdade fiscal exige não apenas a igualdade na 

legislação mas também a igualdade na aplicação da lei»”
49

.  

Este princípio, sendo um dos pilares essenciais na ordem constitucional democrática 

subjacente a um estado de direito, está constitucionalmente consagrado no artigo 13.º da CRP. 

A emanação, pelo legislador, de um ato normativo que estabeleça a criação e aplicação de 

tributos – a uma realidade suscetível de constituir um facto tributário –, de forma arbitrária e 

discricionária – sem para tal estabelecer um método lógico normativo que permita aferir com 

razoabilidade o respeito pelo princípio da igualdade –, constituirá, a priori, uma 

inconstitucionalidade material, por violação de um princípio fundamental formalmente 

consagrado. 

A melhor manifestação deste princípio do rendimento das pessoas singulares é através do 

princípio da progressividade do imposto sobre o rendimento pessoal, o qual “(…) é uma 

concretização do princípio da igualdade, que se extrai, desde logo, do artigo 106º nº 1 da 

Constituição e visa uma repartição justa do rendimento”
50

. 

Por sua vez, Saldanha Sanches refere que “(…) a igualdade tributária vai exigir a construção 

de princípios específicos para a igualdade na área fiscal, o Direito Fiscal procura conceitos 

que ultrapassem a igualdade meramente formal”
51

. Defende que a tributação deverá atender 

ao princípio da progressividade, evitando-se assim a tributação proporcional, na qual a 

implementação de uma taxa única para distintos níveis de rendimento suscitaria uma 

desigualdade entre os contribuintes. Desta forma, contribuintes que aufiram rendimentos na 

mesma categoria e em montantes semelhantes terão, necessariamente, de ser tributados 

segundo o mesmo parâmetro, sendo que, contribuintes que apesar de auferirem rendimentos 

circunscritos à mesma categoria, obtenham montantes distintos terão, obrigatoriamente, de ser 

tributados de forma distinta, sob pena de se violar o princípio da igualdade fiscal. 

                                                           
49

 Cfr. SANCHES, José Luís Saldanha, Estudos de Direito Contabilístico e Fiscal, cit., p.96 
50

 Cfr. Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, de 16 de junho de 2004, proc. n.º 02060/03 ,relator 

António Pimpão. 
51

 Cfr. SANCHES, José Luís Saldanha, Manual de Direito Fiscal, 3ª Edição, Coimbra, Coimbra Editora, 2007, 

p. 212.  
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O princípio da igualdade vincula quer cada órgão da administração tributária, quer a própria 

administração, na sua unicidade, pelo que sobre esta deverá resultar “(…) um dever de 

harmonização da interpretação e aplicação do direito tributário a contribuintes colocados em 

situação idêntica”
52

. 

Por fim, importa ter em atenção que este princípio não pode ser dissociado do princípio da 

capacidade contributiva, pois só mediante o apuramento real e efetivo do rendimento que cada 

contribuinte aufere é que se averiguará e aplicará uma tributação justa e equitativa, de acordo 

com o princípio da igualdade fiscal. 

 

3.4. Princípio da tributação das empresas pelo lucro real 

A tributação das empresas pelo lucro real surgiu com o artigo 108.º do CIRC, que concedia à 

DGCI “(…) livre acesso a quaisquer locais destinados ao exercício de atividades de pessoas 

coletivas», para «examinar os livros e registos de contabilidade ou quaisquer documentos com 

ele relacionados, incluindo os programas e suportes magnéticos», podendo também «proceder 

aos exames e diligências aí mencionadas relativamente a quaisquer pessoas ou entidades que 

tenham ligação com o contribuinte ou com ele mantenham relações económicas»”
53

. 

Este princípio encontra-se constitucionalmente consagrado no artigo 104.º, n.º 2, da CRP, 

onde se dispõe que “[a] tributação das empresas incide fundamentalmente sobre o seu 

rendimento real”.  

Por conseguinte, este princípio encontra-se em estreita sintonia quer com o princípio da 

legalidade, quer com o princípio da igualdade fiscal, pois através dos elementos contidos na 

contabilidade das empresas, estar-se-á melhor apetrechado para se determinar e verificar qual 

o real e efetivo rendimento obtido, determinando-se, desde logo, também a real e efetiva 

capacidade contributiva daquelas. 

Porém, a realidade diz-nos que este principio nem sempre é respeitado, pois verifica-se que, 

cada vez mais, se confere poderes de investigação a órgãos da administração tributária para 

controlo quer dos direitos, quer das obrigações dos seus contribuintes. 

Saldanha Sanches recorre ao parecer da PGR n.º 138/83, publicado no DR a 11 de abril de 

1985, para estabelecer a ligação entre o princípio constitucional da tributação das empresas 

segundo o seu lucro real e o princípio de proteção dos dados bancários, pois aquele refere que 

“(…) para lutar contra a fraude e a evasão fiscais, recomenda ao Comité de Ministros que 

                                                           
52

 Cfr. MACHADO, Jónatas E. M./COSTA, Paulo Nogueira da, Curso de Direito Tributário, cit., p. 375. 
53

 Cfr. SANCHES, José Luís Saldanha, Estudos de Direito Contabilístico e Fiscal, cit., p. 113. 
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«exorte os Estados membros a abolir regras demasiado restritivas sobre o sigilo bancário 

sempre que o for necessário para facilitar as investigações em ou de dissimulação de fundos 

provenientes de outras atividades delituosas de caso de fraude fiscal»”
54

. 

Aqui chegados, importa determinar qual o modelo de rendimento, adotado em Portugal, para 

averiguar a capacidade contributiva. Ora, podemos apurar o rendimento real por duas formas: 

mediante os elementos fornecidos pelos contribuintes, mormente os constantes na sua 

contabilidade – rendimento real – ou, quando tal não seja possível, é necessário recorrer a 

indícios ou presunções – rendimento presumido.  

João Sérgio Ribeiro é da opinião de que a tributação presuntiva constitui uma solução 

intermédia entre a tributação do rendimento com recurso a elementos declarativos e 

contabilísticos e a tributação do consumo. Considera que o rendimento real “(…) corresponde 

ao rendimento efetivamente obtido pelo sujeito passivo. No entanto, face às dificuldades 

inerentes à determinação de tais valores reais e por razões de pragmatismo, tornou-se corrente 

identifica-lo com o rendimento apurado com base nas declarações dos contribuintes, 

suportadas por elementos de teor contabilístico”
55

. 

Por sua vez, contrapõe ao rendimento real, o rendimento normal, que consiste numa “(…) 

tributação que não se baseia na contabilidade e que não cuida, à partida, de fazer um esforço 

no sentido de determinação do rendimento efetivo ou real, operando, por conseguinte, não a 

posteriori como a tributação pelo rendimento real, mas a priori, ou seja, num momento 

anterior à obtenção do rendimento”, recorrendo-se a rendimentos médios de um determinado 

setor económico ou profissional. Assim, considera que quando estejamos perante situações 

que se enquadrem no rendimento normal, devemos referir-nos à tributação presuntiva, por 

esta ser mais abrangente que a primeira. Já quando estejamos perante circunstâncias que 

absorvem o rendimento real, devemos utilizar a nomenclatura tributação baseada nas 

declarações dos contribuintes e nos elementos de teor contabilístico que lhe servem de 

suporte
56

. 

 

 

 

 

                                                           
54

 Cfr. SANCHES, José Luís Saldanha, Estudos de Direito Contabilístico e Fiscal, cit., p. 115. 
55

 Cfr. RIBEIRO, João Sérgio, Tributação Presuntiva do Rendimento: um contributo para reequacionar os 

métodos indirectos de determinação da matéria tributável, Coimbra, Almedina, 2010, p. 24. 
56

 Cfr. RIBEIRO, João Sérgio, Tributação Presuntiva do Rendimento, cit., p. 37. 
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4. Breve referência ao Direito Comparado em Matéria de Sigilo Bancário 

 

É corrente depararmos com diversos autores que apontam para a existência de três 

configurações de tratamento jurídico do Sigilo Bancário no Direito Comparado, a saber: o 

Modelo anglo-saxónico, em que a lei não protege o Sigilo Bancário, o Modelo intermédio 

(Sistema europeu continental), em que a lei protege o Sigilo, mas de forma relativa (exceções, 

inspiradas combate a crime/fraude, incluindo fiscal) e o Modelo de proteção reforçada: casos 

excecionais onde subsiste proteção tendencialmente absoluta.  

 

4. 1. Espanha 

De destacar, em 1977, a Lei de Medidas Urgentes de Reforma Fiscal, de 14 de Novembro, 

que retirou as entidades bancárias e, consequentemente, às operações por elas praticadas, um 

tratamento de exceção, submetendo-os assim a deveres de colaboração. 

A Ley General Tributaria espanhola, aprovada pela Ley 58/2003, de 17 de Dezembro, no seu 

artigo 93.º (com o título Obrigações de Informação) menciona o dever das Instituições de 

Crédito a requerimento da administração fiscal disponibilizar informação diversa relativa às 

contas dos clientes (movimentos, depósitos, empréstimos, etc.). A administração fiscal recebe 

duas vezes por ano um conjunto de informações sobre os movimentos de todos os clientes 

bancários. No n.º 3 deste artigo, refere expressamente que, para incumprimento das 

obrigações estabelecidas não se poderá invocar o segredo bancário. A aquisição desta 

informação está sujeita a um procedimento administrativo especial regulado pelo artigo 38.º 

do Reglamento General de la Inspeccion de los Tributos. 

A lei espanhola consagra um amplo acesso da administração tributária às informações 

bancárias. Uma diferença fundamental em relação a Portugal - e que dificilmente é 

harmonizável - é que no direito espanhol não se consagra em lado algum uma "norma de 

direito positivo que expressamente garanta e estabeleça o segredo bancário"
57

.  

À administração fiscal espanhola são apenas impostas regras procedimentais. Garantir que a 

informação é para fins tributários, e fazer acompanhar os requerimentos de uma autorização 

prévia do director do departamento competente da agência tributária. O referido requerimento 

                                                           
57

 Gomes, Noel, Segredo Bancário e Direito, Fiscal, op.cit. 
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tem de conter as contas ou operações objeto de investigação, os sujeitos passivos visados e o 

período temporal a que se refere o pedido
58

. 

Este regime amplo não é exclusivo do país vizinho, sendo também praticado no Canadá, 

Dinamarca, Finlândia, França, Grécia, Itália, Suécia ou os EUA, segundo a OCDE. 

 

4. 2. França 

Em França, o segredo bancário, está consagrado no artigo 57.º da Lei Bancária (Loi n.º 84-46, 

de 26/01/1984) embora a lei não lhe conceda uma proteção absoluta. Cede perante a 

autoridade judicial no quadro de um processo penal e mesmo perante autoridades 

administrativas. A administração tributária pode solicitar aos bancos o montante das somas 

transferidas para o estrangeiro, bem como a identidade do autor e do beneficiário. As 

instituições financeiras são obrigadas a comunicar automaticamente à Administração 

Tributária a abertura e encerramento de contas. 

 

4. 3. Alemanha 

O direito Alemão não dispõe de norma que especificamente preveja e discipline o segredo 

bancário. À semelhança de outros ordenamentos jurídicos, a carência de norma legal não 

impede o reconhecimento do segredo bancário, tanto pelo direito privado como pelo direito 

público. 

O segredo bancário tem tratamento diferenciado, consoante o pedido de colaboração das 

instituições financeiras seja formulado no processo civil, no processo penal ou no âmbito de 

um procedimento tributário. No que diz respeito à sua relação com o fisco, é reconhecida à 

administração tributária amplos poderes de inspeção, no âmbito dos quais se inclui o acesso a 

dados e informações protegidos pelo sigilo bancário. No entanto, os poderes de investigação 

não são ilimitados, têm de respeitar determinadas regras previstas na lei, e também está 

dependente da natureza dos processos, criminais ou meramente administrativos. 

 

 

 

                                                           
58

 Todavia, a jurisprudência espanhola tem reconhecido que um exercício ilimitado dos poderes que a LGT 

confere à AT podia vulnerabilizar o direito à intimidade das pessoas singulares. Nessa medida, tem vindo a 

definir limites cujo cumprimento é indispensável para que o acto administrativo em que se traduz o requerimento 

da administração tributária seja considerado legal. Assim, tem-se exigido o cumprimento do princípio da 

proporcionalidade e a efectiva relevância tributária dos dados requeridos. 
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5. O Acesso a informações bancárias por parte da AT 

 

5.1 Evolução Legislativa do Regime de Derrogação Administrativa  

A grande mudança no paradigma do levantamento do sigilo bancário foi introduzida pela Lei 

nº 30-G/2000, de 29 de Dezembro, que passou a definir na LGT novas condições de acesso à 

informação bancária por parte da administração fiscal, a par da obrigação de apresentação de 

informações relevantes para a inspeção fiscal, flexibilizando-se o sigilo bancário no domínio 

tributário.  

No entanto, há muito que em diversos diplomas se discutia se essa concessão existia. Já em 

1958, pelo decreto-lei n.º 41.969, de 24 de novembro, mormente no seu artigo 137.º, se 

estipulava que era necessário a “(…) presença do chefe de repartição de finanças no ato de 

abertura dos cofres fortes alugados pelas instituições de crédito”
59

, 
60

. 

Posteriormente, foi publicado o decreto-lei n.º 363/78, de 28 de novembro, o qual “(…) 

consagrou a possibilidade dos funcionários da Administração fiscal solicitarem informação às 

entidades bancárias para o melhor cumprimento das suas funções”
61

. Importa referir que este 

decreto-lei visou reestruturar a DGCI, onde efetivamente no seu artigo 34.º, n.º 1, elencava os 

poderes dos seus funcionários no exercício da sua atividade de fiscalização. Porém, o seu n.º 3 

referia que, na ausência de consentimento do contribuinte, era necessário obter autorização 

judicial expressa com pedido fundamentado do funcionário da administração tributária. 

Em 1979, foi publicado o decreto-lei n.º 513-Z/79, de 27 de dezembro, que visou regular o 

funcionamento da IGF. Nos seus artigos 2.º e 57.º especificava as atribuições e competências 

quer da IGF, quer dos seus funcionários, não se mencionando a necessidade da obtenção de 

autorização judicial para o acesso a informações e documentos contidas na escrituração do 

contribuinte. 

Apesar de existirem outras disposições que pareciam conceder prerrogativas de investigação e 

acesso aos dados bancários – como são disso exemplo, o artigo 125.º do CIRC e artigo 135.º 

do CIRS, na redação de revisão aprovada pelo decreto-lei n.º 198/2001, de 3 de julho, na qual 

                                                           
59

 Cfr. ALVES, Telmo José Macedo, «O Sigilo Bancário – Uma Perspectiva Constitucional em Matéria 

Tributária», cit., p. 48. 
60

 Estamos aqui, segundo Jorge Patrício Paúl, perante “(…) uma derrogação ao dever de sigilo bancário 

determinada por lei, que, no entanto, se restringe à necessidade da presença do representante do fisco no acto 

de abertura do cofre, sem que exista qualquer obrigação de os Bancos informarem previamente o fisco quanto à 

identidade dos alugadores dos cofres”in Jorge Patrício Paúl apud ALVES, Telmo José Macedo, «O Sigilo 

Bancário – Uma Perspectiva Constitucional em Matéria Tributária», cit., p. 48. 
61

 Cfr. BARBOSA, Paula Elisabete Henriques, «Do Valor do Sigilo – O Sigilo Bancário, Sua Evolução, Limites: 

em especial o sigilo bancário no domínio fiscal – a reforma fiscal», cit., p. 1252. 
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se permitia “(…) “livre acesso” dos funcionários da Direção Geral das Contribuições e 

Impostos fiscalizadores (…) do cumprimento de tais impostos a “quaisquer locais destinados 

ao exercício das atividades das pessoas coletivas ou outras entidades sujeitas a IRC” (…) bem 

como em instalações de “quaisquer pessoas ou entidades que tenham ligação económica com 

o contribuinte ou com ele mantenham relações económicas” (…) e “aos locais destinados ao 

exercício de atividades comerciais, industriais, agrícolas e de trabalho independente” (…) 

assim como «junto das repartições e serviços oficiais»”
62

 –, certo é que com a aprovação da 

LGT, pelo decreto-lei n.º 398/98, de 17 de dezembro, se estabelecia no seu artigo 63.º os 

poderes de fiscalização conferidos à administração tributária. 

O n.º 1 do artigo 63.º da LGT estabelecia que a administração poderia obter algumas 

informações ou documentos que se encontrassem em locais destinados ao exercício da sua 

atividade. Porém, o n.º 2, conjugado com os n.ºs 4 e 5, referia que, na falta de consentimento 

do contribuinte visado, era necessária a obtenção de autorização judicial, proferida pelo 

tribunal da comarca competente com base em pedido fundamentado da administração 

tributária, imperando a reserva absoluta do juiz.  

Em 1996, no âmbito da Comissão para o Desenvolvimento da Reforma Fiscal, cujo relator 

Silva Lopes proferiu, em 1996, no seu relatório que «As possibilidades de acesso da 

Administração Fiscal às informações protegidas pelo sigilo bancário devem ser 

substancialmente ampliadas. A Comissão não considera que haja impedimentos 

constitucionais nessa matéria e não vê justificação para que o regime português tenha de ser 

muito mais limitativo para as autoridades fiscais do que os da generalidade dos outros países 

da União Europeia»”
63

. 

Em 11 de abril de 2000, o Comité dos Assuntos Fiscais da OCDE publicou um relatório, que 

se circunscrevia ao melhoramento do acesso à informação para fins tributários, tendo 

concluído que: todos os países deveriam facultar às suas autoridades fiscais o acesso à 

informação bancária; todos os países deveriam estabelecer requisitos de adequada 

identificação dos clientes bancários e assegurar que os bancos obtêm e arquivam informação 

rigorosa e fidedigna sobre a identificação dos seus clientes e sobre a identidade do verdadeiro 

beneficiário económico das contas bancárias; - Deveriam ser ultrapassados os 

                                                           
62

 Cfr. SOUSA, Rabindranath Capelo de, «O Segredo Bancário. Em Especial, Face às Alterações Fiscais da Lei 

30-G/2000, de 29 de Dezembro», in António Menezes Cordeiro, Luís Menezes Leitão e Januário da Costa 

Gomes (org.), Estudos em Homenagem ao Professor Doutor Inocêncio Galvão Telles, Vol. II, Direito Bancário, 

Coimbra, Almedina, 2002., p. 97. 
63

 Cfr. BARBOSA, Paula Elisabete Henriques, «Do Valor do Sigilo – O Sigilo Bancário, Sua Evolução, Limites: 

em especial o sigilo bancário no domínio fiscal – a reforma fiscal», cit., p. 1254. 
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condicionalismos da exigência de reciprocidade e da necessidade da existência de um 

interesse fiscal nacional, que têm impedido uma maior amplitude das trocas de informações 

entre os diversos países. 

Já em junho de 2000, ocorreu a Cimeira da União Europeia onde, no Ecofin – reunião dos 

ministros das finanças –, se tentou uma harmonização relativamente à tributação de todos os 

rendimentos de poupança.  

Em Portugal, pela “(…) proposta de Lei n.º 36/VIII, de 30 de junho de 2000, que conduziu à 

Lei n.º 30-G/2000, de 29 de Dezembro225, (…) se refere que a Lei Geral Tributária 

consagrou a orientação de que o acesso à informação protegida pelo sigilo profissional, 

bancário ou qualquer outro dever de sigilo legalmente regulado depende de autorização 

judicial, nos termos da legislação aplicável mas sem deixar de reconhecer que essa proteção 

de confidencialidade não «possa constituir uma proteção insustentável para as situações mais 

graves e notórias em que fundadamente se coloca o problema da evasão e fraude fiscal»”
64

. 

Com esta Lei deu-se uma ampliação substancial das possibilidades de levantamento do sigilo 

bancário por parte da AT, deixando de depender de autorização judicial em determinadas 

situações previstas na lei.  Foi ainda regulado o acesso a informações relativas a operações 

financeiras, impondo deveres de informação automática sobre transferências transfronteiriças. 

Nesta alteração legislativa assumem especial importância as alterações efetuadas ao artigo 63º 

da LGT e a introdução dos artigos 63º-A e 63º-B da LGT
65

. 

Esta temática voltaria a ser alvo de alterações significativas com a Lei n.º 55-B/2004, de 30 de 

Dezembro, que alargou as situações em que a AT, sem dependência do consentimento do 

titular, pode levantar o sigilo bancário
66

.  

Também com a Lei n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro, se veio prever a derrogação do sigilo 

bancário sem dependência do consentimento do titular noutros casos, nomeadamente, face à 

                                                           
64

 Cfr. BARBOSA, Paula Elisabete Henriques, «Do Valor do Sigilo – o Sigilo Bancário, Sua Evolução, Limites: 

em especial o sigilo bancário no domínio fiscal – a reforma fiscal», cit., p. 1259. 
65

 Pelo qual se veio estabelecer as situações em que a Administração passou a ter o poder de aceder a todos os 

documentos bancários (excepto as informações prestadas para justificar o recurso ao crédito), nas situações de 

recusa de exibição daqueles documentos ou de autorização para a sua consulta, entre as quais, quando se 

verificar a impossibilidade de comprovação e quantificação directa e exacta da matéria tributável, nos termos do 

artigo 88.º, da LGT, e, em geral, quando estejam verificados os pressupostos para o recurso a uma avaliação 

indirecta. 
66

 Com esta alteração legislativa a AT passa em caso de indícios da prática de crime em matéria tributária, 

nomeadamente, de fraude fiscal, ou quando existam factos concretamente identificados indiciadores da falta de 

veracidade do declarado, a poder aceder às informações ou documentos bancários sem dependência do 

consentimento do titular. Esta lei veio, assim, ampliar as possibilidades de acesso pela AT à informação 

bancária, eliminando a necessidade de prévia recusa ou autorização do contribuinte nas situações do nº 1 
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evidência de sinais exteriores de riqueza, fundados nas divergências injustificadas entre o 

rendimento declarado e as manifestações de fortuna
67

.  

Mais recentemente, com a Lei n.º 94/2009, de 1 de Setembro o regime de derrogação do sigilo 

bancário tornou-se ainda mais permissivo, prevendo-se maiores obrigações de informação por 

parte das instituições bancárias e de crédito, a par de um novo aumento do leque de 

circunstâncias em que o levantamento do sigilo bancário não depende de autorização prévia, 

nomeadamente no acesso aos documentos bancários de familiares ou terceiros que se 

encontrem numa relação especial com o contribuinte, nas situações de recusa da sua exibição 

ou de autorização para a sua consulta. Deixa ainda de ser necessária a prévia necessidade de 

recusa de exibição ou falta de autorização por parte do contribuinte e à obrigatoriedade de 

audiência prévia do mesmo nas situações prevista nos nº 2 e 3 deste artigo, situações que 

passaram a enquadrar o elenco previsto no nº 1 deste artigo de acesso sem dependência do 

consentimento do titular.  

Identicamente, a Lei nº 37/2010, de 2 de Setembro, introduziu novas alterações no âmbito da 

derrogação do sigilo bancário, vindo possibilitar o acesso às informações bancárias sem 

consentimento do seu titular em caso de existência comprovada de dívidas à segurança social.  

Ainda mais recentemente, esta tendência manteve-se com a Lei n.º 82-B/2014, de 31 de 

Dezembro, que alargou novamente as possibilidades de derrogação do sigilo bancário por 

parte da AT sem consentimento do titular, desta vez a informações solicitadas nos termos de 

acordos ou convenções internacionais em matéria fiscal a que o Estado português esteja 

vinculado. Esta alteração veio ainda acrescentar o nº 13º do artigo 63º-B da LGT que, nos 

casos abrangidos por esta nova situação, dispensa a notificação dos interessados ou audiência 

prévia do familiar ou terceiro quando estas possam prejudicar as investigações e tal seja 

expressamente solicitado pelo Estado requerente ou o pedido tenha carácter urgente.  

A Lei n.º 7-A/2016, de 31 de março de 2016, veio alterar os n.º 3 e 4 do artigo 63º -A da LGT 

estabelecendo que, para além das instituições de crédito e sociedades financeiras, qualquer 

entidade que efetue pagamentos, tem obrigação de fornecer, até ao fim do mês de julho, os 

fluxos de pagamentos com cartões de débito e credito efetuados a sujeitos passivos da 

Categoria B de IRS e IRC, bem como, a qualquer momento e a pedido , informações 

respeitantes a fluxos de pagamento, sem identificar os mandantes das ordens de pagamento. 
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 Atente-se à introdução da alínea c) do nº 1 do art. 63º-B da LGT.  
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5.2 Regime de acesso Administrativo a Informações e Documentos Bancários  

O artigo 63º-B da LGT, sob a epígrafe Acesso a informações e documentos Bancários, fruto 

da reforma fiscal introduzida pela Lei n.º 30-G/2000, de 29 de dezembro, prevê, atualmente 

prescreve precisamente um conjunto de modalidades em que se permite um acesso direto da 

AT a informações e documentos cobertos pelo sigilo bancário, sem autorização do titular.  

Estamos aqui perante um acesso efetuado através de uma mera decisão administrativa da AT 

para que o sigilo bancário seja levantado, sem necessidade de qualquer pronúncia judicial.  

Porém, na redação inicial deste artigo, a possibilidade de a administração tributária aceder 

diretamente aos dados bancários só sucedia quando existisse recusa da sua exibição ou 

ausência de autorização para consulta, o que, desde logo, pressupõe a obrigatoriedade de uma 

comunicação prévia ao  contribuinte. 

Posteriormente, com a Lei n.º 55-B/2004, de 30 de dezembro, foi eliminada a necessidade de 

o contribuinte visado ter recusado a exibição ou a autorização para consulta dos documentos a 

eles respeitantes, mantendo-se, esta obrigatoriedade, no que diz respeito aos familiares e 

terceiros. 

Através da Lei n.º 94/2009, de 1 de setembro, o n.º 1 deste artigo elencou, taxativamente, as 

circunstâncias que possibilitaram à administração tributária o acesso direto sem dependência 

do consentimento do titular dos elementos protegidos. Até à entrada desta lei, tal acesso 

precedia, sempre, de prévia autorização judicial, ou seja, não havia acesso direto pela 

administração tributária. 

Por sua vez, a Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro, alargou o seu âmbito material, 

incluindo-se aqui, além dos dados bancários contidos nas instituições de crédito e sociedades 

financeiras, as informações de todas as entidades financeiras elencadas no artigo 3.º da Lei n.º 

25/2008, de 5 de junho – Lei de Combate ao Branqueamento de Capitais e do Financiamento 

ao Terrorismo – possuam. 

Em 18 de agosto de 2017 foi publicada a Lei n.º 83/2017, a qual revogou a Lei n.º 25/2008, de 

5 de junho, transpondo parcialmente as Diretivas 2015/849/UE, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 20 de maio de 2015, e 2016/2258/UE, do Conselho, de 6 de dezembro de 2016, 

Esta nova lei, no seu artigo 3º estabelece também quais as entidades financeiras que estão 

sujeitas à Lei de combate ao Branqueamento
68

. De reter, para os presentes efeitos, o 
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 Nos termos do diploma, ficam sujeitas a "procedimentos de identificação e diligência" transações ocasionais 

"de montante igual ou superior a 15.000 euros, independentemente de a transação ser realizada através de uma 

única operação ou de várias operações aparentemente relacionadas entre si", assim como transferências "de 

fundos de montante superior a 1.000 euros e quaisquer outras operações que, "independentemente do seu valor e 
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estabelecido no n.º 2 do artigo 127º desse mesmo diploma: “A Autoridade Tributária e 

Aduaneira pode aceder aos mecanismos, procedimentos, documentos e informações relativos 

aos deveres de identificação, diligência efetiva e conservação quanto a beneficiários efetivos 

previstos na presente lei, para efeitos da aplicação e controlo do cumprimento das obrigações 

previstas no Decreto-Lei n.º 61/2013, de 10 de maio, e para assegurar a cooperação 

administrativa no domínio da fiscalidade”
69

. 

A quebra do sigilo bancário por parte da AT para efeitos fiscais sem consentimento do titular 

é possível nos seguintes casos enumerados pelas alíneas a) a h) do artigo 63º-B nº 1:  

A alínea a) assume especial relevância para o nosso estudo, dado que a AT se concluir pela 

existência de indícios de crime em matéria tributária, designadamente, de crime de fraude 

fiscal, pode ter acesso aos documentos bancários protegidos pelo sigilo bancário.  Esta 

derrogação administrativa do sigilo bancário constitui uma exceção à regra geral, cabendo à 

AT provar que se verificam os factos que integram o fundamento previsto na lei para que 

possa afastar essa regra
70

, recaindo sobre esta um especial dever de fundamentação, exigindo-

se uma expressa menção dos motivos concretos que suportam e justificam o ato, pelo que têm 

que estar devidamente sustentados indícios da prática de algum dos factos tipificados como 

crime
71

. De salientar também que a derrogação do sigilo bancário se deve limitar aos períodos 

abrangidos pelos atos inceptivos que estão na sua origem. Como bem se entende para se 

                                                                                                                                                                                     
de qualquer exceção ou limiar", se suspeite que "possam estar relacionadas com o branqueamento de capitais ou 

com o financiamento do terrorismo" .O Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), passa a 

poder aceder "diretamente e mediante despacho, a toda a informação financeira, fiscal, administrativa, judicial e 

policial, necessária aos procedimentos de averiguação preventiva subjacentes ao branqueamento de capitais e do 

financiamento do terrorismo". O diploma dá também especial importância à troca de informações entre 

autoridades e, em especial, pela Unidade de Informações Financeiras (UIF) da Polícia Judiciária, e alarga o 

conceito de "pessoas politicamente expostas", entendidas como indivíduos que, pela posição política que ocupam 

ou ocuparam, ou por relação familiar, implicam um acompanhamento especial por parte das instituições 

financeiras. 
69

 Vide Parecer da Comissão Nacional de Proteção de Dados – Parecer n.º 31/2017, proferido no âmbito do 

processo n.º 6842/2017, de 16 de maio de 2017, acerca do presente diploma, paginas 4 a 6, a qual refere 

sucintamente que considerando o grau de ingerência na vida privada e ponderando os direito fundamentais 

envolvidos, não pode deixar de alertar para a grave extensão do regime, uma vez que nesta norma o legislador 

nacional extravasou o versado na Diretiva objeto de transposição, introduzindo um artigo que permite que toda a 

informação recolhida para o âmbito exclusivo da prevenção de branqueamento de capitais seja utilizada para 

outros âmbitos pela AT. Entre a informação objeto do diploma estão, além das operações relativas a operações 

financeiras, os perfiz de risco dos clientes das entidades financeiras. Considera assim a CNPD que os 

tratamentos de dados pessoais são altamente restritivos dos direitos fundamentais à reserva da vida privada das 

pessoas. 
70

 Cfr. CAMPOS, Diogo Leite de/RODRIGUES, Benjamim Silva/SOUSA, Jorge Lopes de, Lei Geral Tributária 

Comentada e Anotada, 4ª Edição, Lisboa, Encontro de Escrita Editora, 2012, p. 570. 
71

 Como salientou o Acórdão do Tribunal Central Administrativo Norte de 7/09/2006 “(…) as provas recolhidas 

pela AT e a consequente factualidade apurada tem de ser, por si só, apta a indiciar a prática do imputado crime 

fiscal, constituindo o acesso à informação bancária um método de reforçar os indícios já existentes, 

comprovando a real situação tributária do visado de modo a poder proceder-se em conformidade ao nível fiscal, 

e não um meio de obter os indícios”.  
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analisar a situação tributária do contribuinte num dado período não é necessário aceder a 

dados relativos a períodos distintos deste.  

Em perfeita sintonia, temos as circunstâncias que implicam a verificação da conformidade dos 

documentos de suporte contabilístico, tanto dos sujeitos passivos de IRS, como de IRC, que 

se encontrem adstritos a contabilidade organizada e os sujeitos passivos que optaram pelo 

regime IVA de caixa, previsto na alínea d) do artigo em análise. 

Como estabelecido na alínea e), o facto de o contribuinte usufruir de um regime fiscal 

privilegiado justifica a necessidade de controlar os pressupostos que determinaram a aplicação 

de desagravamentos fiscais estruturais em detrimento do modelo de tributação regra, ou seja, 

a aplicação de tributos mais favoráveis a determinadas relações jurídicas que, atendendo às 

suas especificidades ou permeabilidades, necessitam desse desagravamento fiscal. 

De acordo com o artigo 63.º-B da LGT, a AT tem o poder de aceder a todas as informações 

ou documentos bancários sem dependência do consentimento do titular dos elementos 

protegidos, quando: (i) se verifiquem indícios da falta de veracidade do declarado ou esteja 

em falta declaração legalmente exigível; (ii) se verifiquem indícios da existência de 

acréscimos de património não justificados, nos termos da alínea f), do n.º 1, do artigo 87.º, da 

LGT; (iii) se trate da verificação de conformidade de documentos de suporte de registos 

contabilísticos dos sujeitos passivos de IRS e IRC que se encontrem sujeitos a contabilidade 

organizada; e (iv) se verifique a impossibilidade de comprovação e quantificação direta e 

exata da matéria tributável, nos termos do artigo 88.º da LGT, e, em geral, quando estejam 

verificados os pressupostos para o recurso a uma avaliação indireta
72

. 

A Lei n.º 37/2010, de 2 de setembro, aditou à alínea g) do n.º 1 do artigo 63.º- B, alterada pela 

Lei n.º 55-A/2010, de 31 de dezembro, na qual se estipulou como fundamento de acesso aos 
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 A presunção de veracidade do declarado e contabilizado pelo contribuinte finda quando as declarações, 

contabilidade ou escrita revelarem omissões, erros, inexatidões ou indícios fundados de que não refletem ou 

impeçam o conhecimento da matéria tributável real do sujeito passivo, ou ainda quando o contribuinte não 

cumprir os deveres que lhe couberem de esclarecimento da sua situação tributária
.
 Cessa também quando a 

matéria tributável do sujeito passivo se afastar significativamente para menos, sem razão justificada, dos 

indicadores objectivos da actividade de base técnico-científica, ou os rendimentos declarados em sede de IRS se 

afastarem significativamente para menos, sem razão justificativa, dos padrões de rendimento que razoavelmente 

possam permitir as manifestações de fortuna evidenciadas pelo sujeito passivo
.
 Nestas situações de desvios 

resultantes do declarado pelo contribuinte, há uma inversão do ónus probatório, com aquele a ficar encarregue do 

mesmo.Nas quatro situações descritas, permite-se o recurso à avaliação indirecta da matéria tributável. Para 

tanto, atente-se no disposto nos artigos 87.º, n.º 1, alíneas b), c) e d), e 88.º, 87.º, da LGT. O  legislador impõe à 

Administração um dever de especial fundamentação quanto à decisão da tributação pelos métodos indiretos 

(artigo 77.º, n.º 4). Na mesma esteira, aquando do levantamento do sigilo bancário, este deve ser devidamente 

fundamentado, com menção dos motivos concretos que o justificam – Vide Acórdão do Supremo Tribunal 

Administrativo de 2 de abril de 2016, proferido no âmbito do processo n.º 09258/16, 2 de abril de 2016. 



28 
 

dados bancários, a existência comprovada de dívidas quer à administração fiscal, quer à 

segurança social. 

Porém, uma vez que as decisões da administração tributária são da competência do diretor-

geral da autoridade tributária, “(…) apesar de na alínea g) do n.º 1 deste artigo 63.º-B, aditada 

pela Lei n.º 37/2010, de 2 de Setembro, se ter permitido o acesso a documentação bancária 

quando se verifica a existência comprovada de dividas à segurança social, a derrogação do 

sigilo bancário não poderá ser decidida pelas entidades competentes para administrar estas 

dividas (…) ou proceder à sua cobrança coerciva”
73

. 

Como refere o art. 63º-B nº 4 da LGT, exige-se um especial dever de fundamentação das 

decisões de derrogação do sigilo bancário, com expressa menção expressa dos indícios que 

pressupõem o preenchimento de uma das alíneas do nº 1 deste artigo, o que significa um 

mecanismo de controlo da legalidade. A falta de fundamentação implica a ilegitimidade da 

decisão de derrogação do sigilo bancário, devendo a sua anulabilidade ser proposta pelo 

contribuinte em recurso jurisdicional.  

Pelo disposto no n.º 2 do art.º 63.º-B a AT tem ainda o poder de aceder diretamente aos 

documentos bancários e aos documentos emitidos por outras entidades financeiras previstas 

como tal no art.º 3 da Lei n.º 25/2008, de 5 de Junho (Lei do Combate ao Branqueamento de 

Capitais e do Financiamento ao Terrorismo), nas situações de recusa da sua exibição ou de 

autorização para a sua consulta, quando se trate de familiares ou terceiros que se encontrem 

numa relação especial com o contribuinte.  

Contudo, na segunda parte do n.º 5 do art.º 63.º-B vem consagrado o direito da audição prévia 

do familiar ou terceiro, nos termos do artigo 60º da LGT, relativamente ao poder que a AT 

tem de aceder diretamente aos documentos bancários e dá-lhe a faculdade de interpor recurso 

judicial com efeito suspensivo, por parte destes.  

Este panorama, na redação da Lei n.º 55-B/2004, de 30 de dezembro, era totalmente diferente, 

isto porque até 2009, para a administração aceder a esses dados teria, previamente, de obter 

autorização judicial para o efeito. Atualmente, verificamos que após recusa da exibição ou 

autorização de acesso, e caso a administração, mediante ato administrativo fundamentado, não 

prescinda de aceder aos dados bancários dos familiares ou terceiros – o qual deverá ser 

notificado ao interessado no prazo de 30 dias após a sua emissão –, não necessita de obter 

autorização judicial para o efeito. Porém, ao contribuinte visado é garantida a possibilidade de 
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 Cfr. CAMPOS, Diogo Leite de/RODRIGUES, Benjamim Silva/SOUSA, Jorge Lopes de, Lei Geral Tributária 

Comentada e Anotada, cit., p. 578. 
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recorrer daquela decisão com efeito suspensivo, impedindo, deste modo, a execução imediata 

da decisão
74

. 

 Já para o contribuinte, a partir da entrada em vigor da Lei n.º 94/2009, deixou de ser exigível 

a existência de audição prévia
75

. 

A este, também é facultado o recurso da decisão, mas agora, com efeito meramente 

devolutivo, ou seja, o recurso não obsta que a administração tributária execute imediatamente 

a decisão. Contudo, caso o contribuinte obtenha provimento no recurso por si interposto, o n.º 

6 do artigo 63.º-B, da LGT refere que os elementos de prova obtidos não podem ser utilizados 

em desfavor do contribuinte. 

Para alguns autores “é duvidosa a constitucionalidade desta eliminação do direito à audiência 

prévia, pois ele é garantido pelo artigo 267º nº 5 da CRP e está assegurado, em geral, pelos 

artigos 100º do CPA e 60º da LGT”
76

. 

Existe agora uma exceção dada pela Lei n.º 82-B/2014, de 31 de Dezembro, que aprova o 

Orçamento de Estado para 2015, com a introdução da alínea h), que vem permitir que outros 

países com quem Portugal tenha acordo, segundo um princípio de reciprocidade, tenham 

acesso a informações bancárias. De facto, nestes casos, a alínea h) e o nº 13 do artigo 63º-B 

da LGT, vem abrir porta à possibilidade deste acesso ser feito sem haver lugar a notificação 

dos interessados nem a audição prévia do familiar ou terceiro quando o pedido de 

informações tenha caráter urgente ou essa audição ou notificação possa prejudicar as 

investigações em curso no Estado ou jurisdição requerente e tal seja expressamente solicitado 

por este. Verifica-se também que o acesso direto não se esgota apenas no contribuinte, 

estendendo-se também a terceiros, mormente aos que se encontram numa relação de 

domínio
77

. 
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 É importante referir que a derrogação do sigilo bancário na situação acima descrita não é de fácil 

fundamentação e não são raras as vezes que os tribunais têm recusado esse pedido, como por exemplo no 

acórdão n.º 145/12.4BEMDL, de 15 de Fevereiro de 2013, do Tribunal Central Administrativo Norte (TCAN).  
75

 Cf. Acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul de 16/10/2014, processo 07945/14, in www.dgsi.pt. 

Como refere o douto acórdão “A inexigibilidade da audição prévia do contribuinte nos termos formalmente 

consagrados no artigo 60.º da LGT foi um dos grandes objetivos prosseguidos com a reforma introduzida pela 

Lei n.º 94/2009, como inequivocamente o revelam, por um lado, o facto de o legislador ter eliminado do preceito 

a referência expressa a essa audição e a ter mantido para os familiares ou terceiros que tenham com ele uma 

relação especial e, por outro, o espírito da norma e as razões históricas subjacentes à alteração do  procedimento 

nos termos que podem ser acolhidas na exposição de motivos constante da Proposta de Lei que antecedeu a Lei 

nº 94/2009, de 1 de Setembro.”   
76

 257CAMPOS, Diogo Leite de; RODRIGUES, Benjamim Silva; SOUSA, Jorge Lopes, op. cit., p. 573.  
77

 Na LGT não se vislumbra qualquer definição de relação de domínio, pelo que somos forçados a recorrer, por 

força do disposto no artigo 11.º, n.º 2, da LGT, ao CSC, nomeadamente ao artigo 486.º, n.º 1, que refere que “(...) 

duas sociedades estão em relação de domínio quando uma delas, dita dominante, pode exercer, directamente ou 

por sociedades ou pessoas (…) sobre a outra, dita dependente, uma influência dominante”. 
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Pela primeira vez, nestes casos estamos perante um levantamento secreto do sigilo bancário, 

insuscetível de qualquer recurso por não se ter conhecimento do mesmo. Interrogamo-nos 

quanto ao perigo de um levantamento secreto do sigilo bancário e quais as implicações desta 

medida.  Contudo, importa referenciar que, ao contrário do que possa parecer decorrer da letra 

da lei, a AT não tem um acesso ilimitado às informações e documentos bancários, devendo 

sempre pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e aceder apenas àquelas informações 

com relevância tributária, preferencialmente, somente às de carácter patrimonial e não 

pessoal
78

, 
79

. 

 

 

5.3. Acesso a Informações Relativas a Operações Financeiras  

 

5.3.1 Mecanismos internacionais para troca de informações financeiras 

A assistência administrativa  mútua internacional em matéria fiscal é, hoje, um  instrumento 

fundamental na manutenção da soberania estadual. O incremento das  relações económicas a 

nível transfronteiriço conduz, necessariamente, ao “ aumento das  manifestações de 

capacidade contributiva suscetíveis de serem tributadas pelos Estados ”,  mas, em simultâneo, 

dificultam a eficiência e eficácia do exercício do poder tributário  estadual por estas 

informações estarem na posse de outros Estados. Analisemos a sua evolução até aos dias de 

hoje. 

 

a) Convenção Modelo da OCDE e a inoperância do artigo 26.º 

Em  larga  medida,  os  tratados  bilaterais  que  versam  a  dupla  tributação  que  vinculam  

os  Estados seguem  sobretudo  as  recomendações  dadas  pela  OCDE  através  da sua  

Convenção  Modelo  (CMOCDE),  no  âmbito  da  qual,  o  poder  de  tributar  assenta,  

predominantemente,  nos  princípios  da  residência  e  da  fonte,  pelo  que  o  direito  de  

tributação é reconhecido ao Estado da residência podendo, também, em certas situações,  ser  

atribuído  ao  Estado da  fonte.   
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 Adotando também esta posição GOMES, Noel, op. cit., p. 283.   
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 Em jeito de conclusão da análise deste regime especial de derrogação do sigilo bancário a coberto do artigo 

63.º-B da LGT, sublinhamos as palavras do douto Acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul de 

16/10/2014, ao afirmar que este regime tem como pressuposto que “decorra uma ação de fiscalização tributária 

(art. 63º nº 3 da LGT); nessa ação de fiscalização tributária se recolham indícios de incumprimento dos deveres 

de colaboração do sujeito passivo que decorrem das circunstâncias mencionadas nas diversas alíneas do seu n.º 1 

(art. 63º-B nº 1 da LGT); e a derrogação do sigilo bancário seja necessária, adequada e proporcionada ao 

apuramento da situação tributária visado na inspeção (arts. 63º nº 1 e 55º da LGT) ”.  
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O nº 1 do artigo 26º da CMOCDE começa por determinar que os Estados Contratantes 

trocarão entre si as informações que sejam previsivelmente relevantes de modo a garantir a 

correta aplicação das normas da Convenção e das leis nacionais. Esta norma prevê, ainda que 

as informações só podem ser trocadas na medida em que a tributação consagrada na 

legislação interna não seja contrária à Convenção. Não obstante a possibilidade de, nos 

termos do art. 26º da CMOCDE, ser possível a realização de trocas de informação 

automaticamente ou de forma espontânea
80

, a verdade é que, na prática, as trocas de 

informações que são realizadas nos termos do art. 26º dos tratados são, na sua maioria, a 

pedido
81

.   

O nº 3 da norma em análise versa sobre certas restrições que funcionam a favor do Estado que 

transmite as informações. Assim, um Estado não está obrigado a comunicar informações que 

não possam ser obtidas de acordo com o seu ordenamento jurídico, nem a adotar medidas 

administrativas que violem a respetiva legislação. O Estado também não é obrigado a 

transmitir informações que revelem segredos comerciais, industriais ou profissionais, estando 

assente que as normas internas respeitantes ao sigilo fiscal não podem ser invocadas para 

impedir aquela comunicação, pois, como já foi referido, a regra da confidencialidade vincula,  

Adicionalmente, a troca de informações está sujeita a determinadas condições que dificultam 

a sua eficiência e operacionalidade.  

Desde logo é pressuposto que, aquando de um pedido de troca de informações exista um  

juízo de importância das informações solicitadas, podendo este pedido ser recusado pelo  

Estado requerido. Note-se que é pressuposto da troca de informações que o Estado requerente 

forneça uma descrição detalhada dos factos e circunstâncias específicas que levaram à 

necessidade do pedido de informações. 

A troca de informações nos termos dos tratados bilaterais é, assim, utilizada pelas autoridades 

fiscais para completar uma investigação fiscal que já esteja em curso, sendo apenas um 

complemento de informação e confirmação de suspeitas, e não como início de uma 

investigação
82

. 
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 Não obstante o texto da referida cláusula de intercâmbio, conforme se encontra redigido, não fazer qualquer 

referência ás modalidades que este pode apresentar, no 9º comentário da referida convenção, a tal disposição 

prevê que a troca possa ocorrer por três vias distintas: a pedido, automaticamente ou de forma espontânea – vide 

OLIVEIRA, Maria Odete Batista de O intercâmbio da informação Tributária, Nova disciplina comunitária. 

Estado atual da prática administrativa. Contributos para uma maior significância deste instrumento, Pág. 194, 

Almedina, 2012 
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 OLIVEIRA, Maria Odete Batista, Ob Cit., pág. 16, Almedina, 2012. 
82

 Outra reflexão que devemos fazer passa pela conjugação do artigo 26º da Convenção Modelo da OCDE com a 

Diretiva da União Europeia. A primazia do Direito da União Europeia não foi consagrada de forma expressa 
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b) FATCA-Foreign Account Tax Compliance Act 

Com um passado recente manchado por ataques governativos, processos judiciais, banqueiros 

sob mandados de prisão internacionais o mundo financeiro balançou com o surgimento do 

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) nos Estados Unidos da América. Foi, de 

facto, uma longa jornada desde que o Departamento do Tesouro e o Internal Revenue Services 

(IRS) anunciaram a intenção de criar uma nova lei com vista à evasão fiscal, mas este é hoje 

uma realidade. Com a sua entrada em vigor, em 31 de dezembro de 2014, assistiu-se a uma 

troca automática de informações em matéria fiscal e, consequentemente, a um combate ao 

sigilo bancário sem precedentes.  

Esta lei que tem como principal objetivo o combate à evasão fiscal em relação a rendimentos 

obtidos fora daquele país viria a firmar a queda do sigilo bancário por todo o Mundo. 

Segundo esta legislação as Foreign Financial Institutions –“FFIs”,necessitam de identificar as 

US Persons por forma a garantir o reporte anual para as autoridades fiscais competentes, da 

sua informação, património financeiro e rendimentos recebidos
83

, 
84

. 

De forma a permitir a implementação do FATCA no ordenamento legal de cada um dos 

países participantes, mais de uma centena de Intergovernmental Agreements(IGAs), que não 

são mais do que acordos intergovernamentais, foram já assinados com os EUA.  

Nos termos destes acordos intergovernamentais, esta troca recíproca de informações pode 

ocorrer por duas formas, nomeadamente através do modelo 1 IGA, segundo o qual, a 

instituição financeira fornece informação às autoridades fiscais do respetivo país e estas 

fazem a transmissão de informação para o Internal Revenue Service (IRS), ou através do 

                                                                                                                                                                                     
pelos Tratados Europeus originários, tendo sido o, então, TJCE que o declarou como um princípio fundamental 

plenamente acolhido, nos nossos dias, pelos Estados-Membros. São vários os Acórdãos que afirmam essa 

primazia: o Acórdão Costa/Enel,de 15 de Julho de 1964, o Acórdão Simmenthal, de 9 de Março de 1978 ou o 

Acórdão Internationale Handelsgesellschaft, de 17 de Dezembro de 1970.  No plano constitucional, teremos aqui 

de mencionar o artigo 8º nº 4 da Constituição da República Portuguesa (CRP) que dispõe o seguinte: As 

disposições dos tratados que regem a união europeia e as normas emanadas das  suas instituições, no exercício 

das respetivas competências, são  aplicáveis na ordem  interna, nos termos definidos pelo direito da União, com 

respeito pelos princípios  fundamentais do Estado de Direito Democrático. 
83

 Por US Person entendam-se os cidadãos norte-americanos e os cidadãos estrangeiros sob os quais recaiam 

obrigações fiscais no EUA.  
84

 Caso tal imposição legislativa não fosse acolhida por partes das Instituições financeiras visadas, estavam 

previstas penalidades que se poderiam traduzir em 30% retenção na fonte, penalização esta que “incide sobre 

qualquer rendimento fixo, determinável, anual ou periódico de origem norte-americana, que inclui, entre outros, 

juros, dividendos, rendas, prémios e salários, afetando não só os titulares das contas bancárias nessas instituições 

financeiras que detenham ativos nos EUS, como a carteira de títulos e outros ativos dessas instituições 

financeiras de origem norte-americana”. 
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designado Modelo 2 IGA, segundo o qual, as instituições financeiras comunicam diretamente 

para o IRS, por forma a acautelar o sigilo bancário e a proteção de dados
85

. 

Neste contexto, no dia 6 de agosto de 2015, foi assinado o (IGA) entre Portugal e os EUA, o 

qual regulamenta a troca de informações relativas a contas financeiras mantidas em 

instituições financeiras em Portugal e nos EUA.  O IGA está baseado no artigo 28.º da 

Convenção assinada entre os dois países para evitar a dupla tributação de rendimentos e evitar 

a fraude fiscal em 1996, o qual já autorizava a troca automática de informação.  

 

c) CRS -Common Reporting Standard 

Foi a criação e a operacionalidade do FATCA que inspirou a OCDE na construção do CRS, 

também chamado de FATCA Global.  

Neste sentido 94 países comprometeram-se sob a coordenação do Global Forum on 

Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes, a aplicar a troca automática de 

informação sobre contas bancárias ao abrigo do Common Reporting Standard.  

Trata-se de um acordo multilateral das Autoridades Competentes para a Troca Automática de 

Informações de Contas Financeiras. 

Em 6 de dezembro de 2012, numa comunicação da Comissão, relativa a um plano de ação 

para reforçar a eficiência e a eficácia da cobrança dos impostos, foi realçada a necessidade de 

promover ativamente a troca automática de informações enquanto futura norma europeia e 

internacional para a transparência e a troca de informações em matéria fiscal. 

É assim considerado um sub-acordo da Convenção Multilateral sobre Assistência Mútua 

Administrativa Fiscal (protocolo 2010). 

Neste sentido, a história do sistema financeiro e do ordenamento fiscal internacional mudou 

quando, em maio de 2014, foi anunciado que “the global automatic exchange of information 

model proposed by the OECD will be the new standard for Exchange of information for tax 

purposes”. 

Segundo este programa, as instituições financeiras sediadas em Estados participantes no CRS, 

terão que anualmente enviar para as autoridades tributárias do seu país as informações 

relativas às contas bancárias, exigidas nos termos da legislação em apreço. Estas, por sua vez, 

enviarão as informações recebidas aos Estados da residência dos detentores das contas 

bancárias objeto do reporte. 
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 RADCLIFFE Paul –The OECD ́s Common Reporting Standard: The next Step in the Step in the Global Fight 

againstTax Evasion in Derivatives & Financial Instruments July/August 2014, pág.160. 
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De notar que muitas das jurisdições tradicionalmente consideradas como ‘paraísos  fiscais’ já 

confirmaram que irão participar no CRS. Os seguintes ‘paraísos fiscais’ são apenas  alguns 

exemplos de jurisdições que já confirmaram que iriam participar no CRS: Andorra, Ilhas  

Cayman, Bermuda, British Virgin Islands, Guernsey, Jersey, Ilha de Man, Liechtenstein. 

No entanto, na realidade o CRS não passa de um “Standard for Automatic Exchange of 

Financial Account Information”, o que, por si só, se traduz num documento sem qualquer 

efeito legal nos ordenamentos jurídicos.  

Assim sendo, um pouco por todo o mundo, têm vindo a ser implementados diferentes 

mecanismos legais para transpor o CRS para cada um dos países que desejam participar deste 

programa.  

 

5.3.2 Implementação nos Países Terceiros 

No que concerne aos países terceiros que revelaram a intenção de proceder à implementação 

do CRS, foi necessário outorgar o  “Multilateral Competent Authority  Agreement on 

Automatic Exchange of Financial Account Information ” o que apenas foi  possível com base 

num vínculo precedente, a Convenção sobre assistência mútua em  matéria fiscal, mais 

concretamente, tendo por referência o assento legal que o seu artigo  6º consagra, segundo o 

qual, duas ou mais partes podem automaticamente trocar entre si  informações.  

A partir de 1 de Janeiro de 2016 entra em vigor o CRS, que irá fazer com que esta troca de 

informações ganhe uma escala verdadeiramente global, tendo mais de 99 países já confirmado 

a sua participação no programa da OCDE
86

. Neste sentido, este é um mecanismo de extrema 

relevância que permite ao  programa CRS ter um carácter verdadeiramente global. 

O CRS é intitulado de ‘global standard’ para a troca automática de  informações financeiras e 

está a ser publicitado pela OCDE como  o começo do fim do sigilo bancário a nível global.  

Em Portugal, a implementação foi efetuada com a entrada em vigor do decreto-lei n.º 

64/2016, 11/10, através dos anexos II –Regras de comunicação e diligência devida a aplicar 
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 Há duas grandes ‘vagas’ de implementação, a primeira relativa a países que irão reportar informações a partir 

de Setembro de 2017, e a segunda que dirá respeito aos países que irão reportar informações a partir de Setembro 

de 2018. De notar no entanto que os reportes realizados em Setembro de 2017 dirão respeito a: Todas as contas 

em existência a 31 de Dezembro de 2015;  Todas as novas contas abertas a partir de 1 de Janeiro de 2016, os 

reportes realizados em Setembro de 2018 dirão respeito a: Todas as contas em existência a 31 de Dezembro de 

2016; Todas as novas contas abertas a partir de 1 de Janeiro de 2017. Assim sendo, todos os contribuintes que, a 

31 de Dezembro de 2015, tiverem contas em instituições financeiras residentes num país que está na primeira 

vaga de implementação, verão as suas contas serem automaticamente reportadas, sem o seu prévio 

consentimento, às autoridades tributárias portuguesas. De notar que o reporte é feito pelas instituições 

financeiras à autoridade tributária (AT) do país em que estas são residentes. Ou seja, as instituições financeiras 

portuguesas irão fazer o reporte para a AT portuguesa. A AT partilha depois a informação com o outro país.  
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pelas instituições financeiras e Anexo III –DL 61/2013, 10/05, os quais serão desenvolvidos 

mais abaixo. 

 

5.3.3 Implementação na Suíça 

A Suíça deu mais um passo no sentido do levantamento do sigilo bancário ao aderir à nova 

norma da OCDE relativa à CRC, conforme atrás referido. O regime dos Tax Information 

Exchange Agreements(“TIEA”), também designado sistema de troca de informações 

mediante pedido, torna- se assim obsoleto. Na Suíça já foram criadas as bases jurídicas que 

permitem a aplicação da norma.  

A 1 de janeiro de 2017 entraram em vigor a Lei federal sobre a troca internacional automática 

de informações em matéria fiscal (Loi fédérale sur l’échange international automatique de 

renseignements en matière fiscale-LEAR) e a respetiva portaria (Ordonnance sur l’échange 

international automatique de renseignements en matière fiscale-OEAR), tendo como 

fundamento jurídico dessa troca o acordo TAIFF, o seu anexo e outras convenções 

internacionais relacionadas. 

A este propósito importa referir o Protocolo assinado em 27 de maio de 2015, entre a União 

Europeia e a Suíça sobre a troca automática de informações de contas financeiras, destinado 

também ele a melhorar a cooperação fiscal e o cumprimento das obrigações fiscais 

internacionais o qual entrou em vigor no dia 1 de janeiro de 2017 e conduzirá a um primeiro 

reporte em setembro de 2018. Nos termos do referido acordo, a UE e a Suíça procederão à 

troca automática de informações sobre as contas financeiras dos residentes da outra Parte, a 

partir de 2018.  O Acordo visa garantir que a Suíça aplique medidas reforçadas equivalentes à 

diretiva da UE atualizada em março de 2014 e efetue a troca automática de informações de 

contas financeiras promovida pela norma mundial da OCDE de 2014. A referida norma deve 

respeitar as seguintes exigências: apenas permite o uso da informação para efeitos fiscais, 

deve assegurar o respeito pelo direito fundamental à proteção de dados pessoais; todos os 

Estados signatários são obrigados a recolher e trocar os mesmos dados; e as regras também 

devem ser aplicadas na identificação dos beneficiários efetivos,  das sociedades domiciliadas 

sem exercício de atividade e trusts. 

No mesmo sentido, em Portugal, em 11 de outubro de 2016 foi publicado o Decreto-Lei n.º 

64/2016 que transpôs a Diretiva  2014/107/UE do Conselho, de 9 de dezembro de 2014, no 

que respeita à troca automática de  informações obrigatória no domínio da fiscalidade, que 

implementou o Acordo Multilateral das Autoridades Competentes para a Troca Automática 
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de Informações de Contas Financeiras celebrado ao abrigo da Convenção sobre a Assistência 

Mútua em Matéria Fiscal da OCDE e regulamentou aspetos associados à implementação do 

acordo FATCA com os EUA, o qual iremos analisar mais abaixo. 

Para os efeitos do ponto em análise, a referida legislação é importante, uma vez que a 

Confederação Suíça consta da Portaria n.º 302-D/2016, de 2 de dezembro, que estabelece a 

lista das jurisdições participantes no mecanismo automático de troca de informações referido 

no ponto anterior
87

,
88

. 

 

5.3.4 Convergências vs. Divergências do programa CRS E FACTA 

O CRS segue o mesmo princípio que o FATCA e os dois revelam muitos pontos em comum, 

desde logo, o propósito do combate à evasão fiscal, sendo ambos, na sua essência, normas 

legais que visam identificar quais são os contribuintes que detêm contas em Instituições 

financeiras fora dos respetivos países da nacionalidade (caso da FACTA) ou de residência 

(caso do CRS) e quais os que utilizam esse mecanismo como instrumento de evasão fiscal. 

 Mais acresce que os dois programas em confronto implicam o cumprimento de diversas 

obrigações a serem acatadas por parte das Instituições financeiras.  

Todas as obrigações de cumprimento, ‘due-diligence’ e reporte são  transpostas para as 

instituições financeiras, sendo as autoridades  tributárias recetores destas informações. 

Estes mecanismos permitirão à Autoridade Tributária aceder a informação e sem que tenham 

que instaurar previamente qualquer procedimento inspetivo específico. 
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 Para além dos mecanismos de troca automática de informação fiscal referidos, as  autoridades tributárias de 

ambos os Estados dispõem ainda, designadamente, do instrumento  previsto no artigo 25.º  bis do Protocolo 

modificativo da Convenção entre Portugal e a Suíça para  Evitar a Dupla Tributação em Matéria de Impostos 

sobre o Rendimento e sobre o Capital (CDT  Portugal/Suíça)  – aprovado pela Resolução da Assembleia da 

República n.º 87/2013, de 27 de  junho e ratificado pelo Decreto do Presidente da República n.º 70/2013, de 27 

de junho  – ,  consubstanciado na possibilidade de  serem trocadas informações que as partes considerem  

relevantes para a aplicação do disposto na CDT ou para a administração e da sua legislação  relativa aos 

impostos abrangidos pela CDT, mediante solicitação prévia e com efeitos a partir de  21 de outubro de 2013. 
88

 Nos termos da legislação aprovada, a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) vai passar a reportar 

automaticamente, à administração fiscal Suíça, o saldo apurado no final de cada ano das contas detidas por 

residentes na Suíça em Portugal (incluindo cidadãos portugueses), recebendo, numa base de reciprocidade, os 

dados correspondentes a residentes em Portugal com contas na Suíça, bem como, como acima referido, as 

autoridades Suíças passarão a reportar a Portugal o saldo final de contas detidas por residentes de Portugal na 

Suiça. A obrigação de reporte que recai sobre a AT tem como prazo limite 30 de setembro de  2018, 

relativamente aos saldos de contas apurados a 31 de dezembro de 2017 bem como ao  montante dos juros e 

outros rendimentos financeiros pagos durante o ano de 20 17, e 30 de  setembro dos anos subsequentes, 

relativamente aos saldos de contas apurados a 31 de  dezembro dos anos seguintes e aos juros e outros 

rendimentos financeiros auferidos nesses  anos. 

Dadas as dúvidas acerca da implementação dos regimes acima indicados, o governo publicou a 3 de Fevereiro de 

2017, publicou no Portal das Comunidades Portuguesas uma nota onde presta esclarecimentos gerais sobre os 

efeitos da aplicação da troca automática de informações em matéria fiscal às contas de emigrantes detidas em 

Portugal e de portugueses residentes no estrangeiro. 
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No entanto, há distinções que devem ser apontadas, desde logo, quanto ao número de países 

participantes uma vez que no âmbito do programa CRS todos os países vinculados trocam 

informações entre si, já no FATCA a troca de informações é apenas com os EUA.  

Adicionalmente, no CRS o principal critério de busca é a residência fiscal e não a 

nacionalidade como no FATCA.  

Ainda quanto ao prazo de implementação, o FACTA foi desenvolvido durante um período 

consideravelmente mais longo do que o programa CRS que foi desenvolvido num tempo 

recorde e que tem prazos de implementação muito ambiciosos. 

Esta troca automática acontece sem a permissão prévia dos contribuintes. As instituições 

financeiras têm obrigação de avisar os contribuintes que irão ser reportados mas, mesmo que 

o sujeito passivo se oponha à realização do reporte, a instituição financeira não tem qualquer 

opção senão a de o fazer.  

Consideramos que a realidade da troca automática de informações financeiras está aqui para 

ficar e será considerada ‘normal’ nos próximos anos.  

Em breve, o sigilo bancário como o temos conhecido será, com toda a probabilidade, uma 

coisa do passado na grande maioria das jurisdições.  

Haverá sempre países que se irão recusar a participar no CRS, o que quer dizer que a troca de 

informações automática nunca será verdadeiramente global. Mas não pode haver dúvidas de 

que as jurisdições que ficarem de fora do programa CRS irão sofrer um escrutínio cada vez 

maior por parte das autoridades dos países participantes. 

 

5.3.5 Implementação na União Europeia  

No seio da União Europeia a diretiva 2011/16/EU do Conselho já previa a troca automática de 

informações obrigatórias entre os Estados-Membros relativamente a determinadas categorias 

de rendimento e de património, principalmente de natureza não financeira, que os 

contribuintes detinham em outros Estados-membros, que não o da sua residência
89

.  

No entanto, a supra referida diretiva 2011/16/EU, adotada em fevereiro de 2011 e que tinha 

que ser transposta até 1 de Janeiro de 2013, nunca chegou realmente a vigorar uma vez que, 
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 A este propósito atente-se nas palavras de MARIA ODETE OLIVEIRA, segundo a qual “embora bem longe 

de poder ser considerada como uma entidade unitária, a União Europeia apresenta, mais do que qualquer outra 

organização internacional, marcantes características de harmonização e de cooperação e de assistência mútua”, 

in OLIVEIRA, Maria Odete Batista de O intercâmbio da informação Tributária, Nova disciplina comunitária.  

Estado atual da prática administrativa. Contributos para uma maior significância deste instrumento, Pág. 45,  

Almedina, 2012. 
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mais ou menos ao mesmo tempo, a OCDE estava a começar discussões sobre a introdução do 

CRS e compreendendo a necessidade de criar um standard único de troca automática de 

informações a nível internacional, uma vez que diversos estados-membros já haviam 

celebrado acordos com os Estados Unidos da América no que respeita à FACTA (Foreign 

Account Tax Compliance Act), pelo que a UE viu-se obrigada a antecipar o alargamento da 

troca automática de informações «a fim de incluir as mesmas informações abrangidas pelo 

Modelo de Acordo entre Autoridades Competentes e pela Norma Comum de Comunicação da 

OCDE», conforme se lê no Considerando (9) da Diretiva 2014/107/UE. 

A Diretiva 2014/107 foi, no nosso entendimento, uma enorme prova de confiança dada pela 

UE no CRS, prova essa que, indubitavelmente, deu um grande ímpeto a este programa.  

A norma comum de comunicação desenvolvida pela OCDE revela-se ambiciosa e audaz 

englobando um maior número de categorias de Instituições financeiras e de tipo de contas 

bancárias reportáveis, o que vai limitar a possibilidade de evasão a estes mecanismos de 

controlo nomeadamente através de estratégias de mudança de ativos
90

. 

Refere-se no Considerando (10) da Diretiva 2014/107/UE que: “As informações financeiras 

que deverão ser objeto de comunicação e de troca deverão dizer respeito não só aos 

rendimentos relevantes (juros, dividendos e tipos de rendimento similares)mas também aos 

saldos de conta e produtos de venda de Ativos financeiros, a fim de ter em conta situações em 

que um contribuinte tente ocultar património representativo de rendimentos ou ativos que 

tenham sido objeto de evasão”. Posto isto, o novo nº3-A do artigo 8º da Diretiva 2011 

consagra que cada Estado-Membro adota as medidas necessárias para exigir que as respetivas 

Instituições financeiras reportantes cumpram as regras em matéria de comunicação e de 

diligência devida, constantes dos Anexos I e II
91

. A Diretiva 2014/107/UE do Conselho, 

alterou o nº 6 do artigo 8º, estabelecendo prazos diferentes consoante estejam em causa as 

categorias mencionadas no nº 1 ou no nº3-A do artigo 8º
92

. 

                                                           
90

 Assim, «os Estados-Membros deverão exigir que as suas Instituições financeiras apliquem regras em matéria 

de comunicação e diligência devida totalmente compatíveis com as estabelecidas na Norma Comum de 

Comunicação desenvolvida pela OCDE» (conforme referido no Considerando (9) da Directiva 2014/107/UE). 
91

 De acordo com o artigo 8º nº 3-A, [...]a autoridade competente de cada Estado-Membro comunica à autoridade 

competente de qualquer outro Estado-Membro, mediante troca automática, no prazo estabelecido no n.º 6, alínea 

b), as seguintes informações relativas aos períodos de tributação a partir de 1 de janeiro de 2016 referentes a uma 

Conta sujeita a comunicação: [...]Entre os dados a comunicar, constam, nomeadamente o nome, endereço, NIF(s) 

de cada Pessoa sujeita a comunicação que seja Titular da conta, o número da conta, o nome e o número de 

identificação (caso exista) da Instituição financeira reportante, o saldo ou valor da conta no final do ano civil em 

causa. 
92

 A comunicação das informações das informações tem lugar do seguinte modo:  

a) Para as categorias constantes do n.º 1, pelo menos uma vez por ano, no prazo de  seis meses a contar do termo 

do ano fiscal do Estado-Membro durante o qual as informações foram disponibilizadas;  b) Para as informações 
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Recentemente, foi aprovada a Diretiva 2015/2376 do Conselho, de 8  de Dezembro de 

2015,que alterou, também, a Diretiva 2011/16/EU, procurando intensificar a transparência 

mediante o reforço dos instrumentos e dos mecanismos já criados. 

A Diretiva (UE) 2015/2376 aditou, à Diretiva de 2011,o artigo 8º- A que se refere à troca 

automática de informações sobre acordos fiscais prévios transfronteiriços e sobre acordos 

prévios quanto a preços de transferência
93

. 

As informações que devem ser trocadas entre os Estados-Membros devem incluir os dados 

referidos no nº 6 deste artigo 8º-A, nomeadamente a identificação da pessoa, que não seja 

uma pessoa singular, e, sendo o caso, do grupo de pessoas a que pertence, um resumo do teor 

da decisão fiscal transfronteiriça ou do acordo sobre preços de transferência, a respetiva data 

de emissão, alteração ou renovação, as datas de início e de termo do prazo de validade, o 

montante das operações, a identificação dos métodos utilizados para a determinação do preço 

de transferência ou o próprio preço. 

Recentemente, foi aprovada a Diretiva (EU) 2016/881 do Conselho, de 25 de Maio de 

2016,que alterou e aditou diversas disposições da Diretiva de 2011. O principal objetivo da 

aprovação desta nova Diretiva consiste em reforçar a transparência para os Grupos de 

empresas multinacionais, uma vez que estas atuam em diferentes países e têm facilidade em 

adotar um planeamento fiscal agressivo. A Diretiva 2016/881 adita o artigo 8º-AA que 

determina o âmbito de aplicação e as condições da troca automática de informações 

obrigatória sobre a declaração por país agora criada e que é imposta aos Grupos de empresas 

multinacionais, os quais passam a estar obrigados a apresentar, anualmente e em relação a 

cada país onde exerçam atividade, uma declaração por país da qual devem constar um 

conjunto de dados, designadamente, o montante dos rendimentos, o lucro apurado antes do 

imposto sobre o rendimento, bem como o valor de imposto sobre o rendimento devido e pago. 

                                                                                                                                                                                     
do n.º 3-A, anualmente, no prazo de nove meses a contar do termo do ano civil ou de outro período de 

comunicação adequado a que as informações digam respeito.  
93

Assim, são de destacar os seguintes deveres de comunicação que variam consoante as datas  de emissão, 

alteração ou renovação das decisões fiscais transfronteiriças ou dos acordos sobre preços de transferência: 

i) Após 31 de Dezembro de 2016, comunica as informações correspondentes, com as restrições estabelecidas no 

nº 8 do presente artigo, no prazo de três meses a contar do fim do semestre do ano civil durante o qual as 

decisões fiscais transfronteiriças ou os acordos sobre preços de transferências foram emitidos, alterados ou 

renovados. 

ii) Cinco anos antes de 1 de Janeiro de 2017, comunica as informações relativas às decisões fiscais prévias 

transfronteiriças e aos acordos prévios sobre preços de transferência, até 1 de Janeiro de 2018; 

iii) Entre 1 de Janeiro de 2012 e 31 de Dezembro de 2013, a comunicação de informações é efetuada se essas 

decisões e esses acordos estiverem válidos em 1 de Janeiro de 2014, até 1 de Janeiro de 2018; 

iv) Entre 1 de Janeiro de 2014 e 31 de Dezembro de 2016, a comunicação de informações é efetuada 

independentemente de essas decisões e de esses acordos estarem em vigor, até 1 de Janeiro de 2018. 
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Através da designada declaração por país, a Entidade-mãe final de um Grupo de empresas 

multinacionais declara diversas informações respeitantes ao Grupo, nomeadamente o 

montante dos rendimentos, o capital social, os ganhos acumulados, a identificação de cada 

entidade que integra o Grupo, conforme consta do nº 3 do artigo 8º-AA
94

. 

 

5.3.6 Implementação no Ordenamento jurídico Português 

O Decreto-Lei nº 61/2013, de 10 de Maio transpôs a nº 2011/16/UE, do Conselho, de 15 de 

fevereiro de 2011, para o ordenamento jurídico português, tendo estabelecido as obrigações 

das instituições financeiras em matéria de identificação de determinadas contas e de 

comunicação de informações à Autoridade Tributária e Aduaneira(“AT”) , estabelecendo 

regras mais claras e mais desenvolvidas para reger a cooperação administrativa entre Estados-

Membros. No capítulo II do Decreto-lei n.º 61/2013, encontramos as modalidades de troca de 

informações: a troca de informações a pedido (artigo 5º), a troca obrigatória e automática de 

informações (artigo 6º) e a troca espontânea de informações (artigo 7º). 

Tendo por base o tratado de troca de informações automáticas com os EUA ( IGA), em 

Portugal foi também publicado a Lei n.º 82-B/2014, de 31 de Dezembro, que aprovou o 

Regime de Comunicação de Informações Financeiras (RCIF), o qual visou a aplicação dos 

mecanismos de cooperação internacional e de combate à evasão fiscal previstos na 

Convenção entre Portugal e os EUA e no Foreign  Account Tax  Compliance Act (FATCA).  

Contudo, o artigo 16.º do RCIF previa a necessidade de regulamentação complementar. 

Com a publicação da diretiva 2014/107/EU (DAC2) e nos termos do disposto no artigo 2.º da 

mesma, os Estados-membros devem adotar e publicar as disposições legislativas, 

regulamentares e administrativas necessárias para lhe dar cumprimento.  

Nesse sentido, na lei que procedeu à aprovação do orçamento do Estado para 2016 (lei n.º 7-

A/2016 de 30 de março) foi concedida, no seu artigo 188.º, uma autorização legislativa para 

implementar a diretiva
95
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 Outras medidas tomadas pela União Europeia: 

a) Pacote Anti Evasão Fiscal (Anti Tax Avoidance Package) apresentado pela Comissão em 28 de Janeiro de 

2016, que compreende uma directiva anti-elisão fiscal Diretiva(EU)2016/1164,do Conselho, de 12 de julho; 

b)CbCR–Country by Country Reporting 

A nova  Diretiva (EU) 2016/881, do Conselho, de 25 de maio –CbCR não pública, que visa a troca automática 

das Declarações por País. Os Estados-Membros têm até o dia 4 de Junho de 2017 para adaptarem a sua 

legislação nacional aos termos da Diretiva, cujas disposições são aplicáveis a partir de dia 5 de Junho de 2017. 
95

 Nos termos deste artigo o Governo ficou “autorizado a proceder à transposição para a ordem jurídica nacional 

da Diretiva 2014/107/UE, do Conselho, de 9 de dezembro de 2014, que altera a Diretiva 2011/16/UE no que 

respeita à troca automática de informações obrigatória no domínio da fiscalidade, e a estabelecer o regime para a 

troca de informações de contas financeiras ao abrigo de convenções internacionais, em observância da Norma 
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Porém, na consagração desta disposição legislativa, o legislador nacional foi mais longe 

quanto ao âmbito de incidência da implementação destes procedimentos, pretendendo alarga-

los também a todos os residentes em território nacional
96

, isto é, o legislador entendeu que 

deveria não só ter acesso às informações bancárias dos seus residentes que tenham contas em 

instituições financeiras de países estrangeiros, como pretende também receber essas mesmas 

informações dos residentes fiscais em Portugal que detenham contas bancárias 

exclusivamente em território nacional
97

. Em finais de setembro de 2016, o Presidente da 

República vetou o projeto de Decreto-lei nº127/2016 relativo à troca automática de 

informações financeiras no domínio da fiscalidade, cujas normas mais polémicas permitiriam 

a comunicação à Autoridade Tributária e Aduaneira de informação bancária de residentes em 

Portugal relativa a saldos superiores a €50.000,00. O Presidente da República entendeu ser 

politicamente inoportuna a segunda parte do projeto de diploma, tendo inclusivamente um 

Parecer da Comissão Nacional da Proteção de Dados suscitado a eventual violação do 

princípio constitucional da proporcionalidade, e o projeto foi devolvido à Assembleia da 

República sem promulgação. 

O diploma foi entretanto revisto e foi aprovado o Decreto-Lei nº 64/2016 de 11 de outubro 

correspondendo, grosso modo, ao anterior projeto purgado das normas polémicas, limitando o 

âmbito de aplicação a não residentes em Portugal ou, mais concretamente, a residentes em 

qualquer outro Estado-Membro da União Europeia, incluindo os territórios aos quais seja 

aplicável o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, e em outras jurisdições que 

implementem a “Norma Comum de Comunicação” (Common Reporting Standard) ao abrigo 

de instrumento jurídico da União Europeia.  Ficam assim de fora os residentes em Portugal, 

                                                                                                                                                                                     
Comum de Comunicação (CRS) desenvolvida pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Económico (OCDE), bem como a prever que as regras de comunicação à AT e de diligência devida sejam 

aplicadas pelas instituições financeiras relativamente a contas financeiras qualificáveis como sujeitas a 

comunicação nos termos da Diretiva 2014/107/UE e da CRS”. 
96

 Vide /2 do artigo 189 º da Lei n.º 7-A/2016 de 30 de março. 
97

 Posteriormente foi emitido o comunicado do conselho de Ministros, datado de 28 de abril de 2016, onde pode 

ler-se que “O XXI Governo Constitucional fixou como eixo prioritário da política fiscal o reforço do combate à 

fraude e evasão fiscais e aduaneiras, como forma de garantir uma justa repartição do esforço fiscal” e nesta 

medida, revelou uma especial atenção para a necessidade de uma cooperação à escala internacional, 

nomeadamente, através imposição de regras comuns de transparência e de troca internacional de informações. 

Neste sentido, “o Conselho de Ministros aprovou um conjunto de medidas destinadas a reforçar o combate à 

fraude e evasão fiscais e promover a cooperação internacional em matéria de fiscalidade, incluindo medidas que 

detetem e penalizem a deslocação indevida de capitais com o objetivo de evasão fiscal através da introdução de 

mecanismos e procedimentos de troca automática de informações relativas a contas financeiras entre 

administrações tributárias, independentemente da residência do respetivo titular ou beneficiário e de combate à 

fraude e evasão fiscais internacionais, tendo a este propósito aprovado a integração da norma mundial única 

desenvolvida pela OCDE, o CRS, e a transposição da Diretiva 2014/107/UE, do Conselho, de9 de dezembro de 

2014.  

 



42 
 

nacionais ou estrangeiros, que não estarão sujeitos ao regime de comunicação de informação 

financeira instituído (“RCIF”) pelo Decreto-Lei nº 64/2016. 

O Decreto -Lei n.º 64/2016, passou assim a regulamentar o Regime de Comunicação de 

Informações Financeiras (“RCIF”), que veio aprovar : 

1) A regulamentação complementar prevista no Regime de Comunicação de Informações 

Financeiras (RCIF), tendo por referência o originalmente previsto no  âmbito do FATCA 

(Anexo 1) 
98

. 

2) E transpôs para a ordem jurídica portuguesa a Diretiva 2014/107/UE do Conselho, de 9 de 

dezembro de 2014  (DAC2),através da alteração e republicação do Decreto -Lei n.º 61/2013, 

de 10 de maio
99

, bem como introduziu um mecanismo de troca automática e recíproca de 
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 Em primeiro lugar, o  Decreto -Lei n.º 64/2016 veio permitir a implementação nacional do FATCA, assinado 

em Lisboa em 6 de agosto de 2015. A troca automática de informação deste novo Acordo Portugal/EUA é 

baseada na informação disponibilizada pelas instituições financeiras às autoridades tributárias, que trocam os 

dados entre si.  

Essa informação inclui, nomeadamente, os seguintes dados, no caso de Portugal: as contas dos EUA sujeitas a 

comunicação por instituições financeiras portuguesas reportantes: nome, morada e NIF dos EUA dos titulares ou 

de pessoas que exercem controlo; número da conta (ou o equivalente funcional na ausência de um número de 

conta); nome e o número de identificação da instituição financeira portuguesa reportante; saldo ou valor da conta 

no final do ano civil relevante ou outro período. Caso a conta tenha sido encerrada durante esse ano, no momento 

imediatamente anterior ao encerramento; 

No caso de qualquer conta de custódia, o montante bruto total de juros, de dividendos e de rendimentos gerados 

em relação aos ativos detidos na conta, pagos ou creditados na conta e o montante total das receitas brutas da 

alienação ou resgate dos ativos em que seja portuguesa a instituição que atuou como corretor, mandatário ou 

representante do titular da conta; 

No caso de contas de depósito, o montante bruto total dos juros pagos ou creditados na conta durante o ano civil 

ou outro período de comunicação apropriado; 

No caso de qualquer outra conta, o montante bruto total pago ou creditado ao titular em que a instituição 

financeira portuguesa seja o obrigado ou devedor. 

Quanto à aplicação do FATCA às instituições financeiras portuguesas, o acordo regula vários aspetos. Um dos 

pontos detalhados respeita ao tratamento das instituições financeiras portuguesas reportantes. Neste âmbito, uma 

instituição cumpre o Internal Revenue Code, não ficando sujeita a retenção, caso Portugal cumpra as obrigações 

de reporte de informação definidas neste acordo, identifique as contas dos EUA sujeitas a comunicação e 

transmita anualmente à autoridade competente portuguesa as informações que devem ser comunicadas. 

Outros aspetos definidos são o tratamento relativamente a instituições financeiras portuguesas que atuem como 

intermediários qualificados, integrem uma partnership estrangeira com Acordo de retenção ou sejam um trust 

estrangeiro. Prevê-se também o tratamento específico de planos de pensões portugueses, bem como regras 

especiais relativas a entidades relacionadas e sucursais que não sejam instituições financeiras não participantes. 
99

 Mas mais ainda, nos termos deste diploma , transpôs para a ordem jurídica portuguesa a Diretiva 2014/107/UE 

do Conselho, de 9 de dezembro de 2014  (DAC2),através da alteração e republicação do Decreto -Lei n.º 

61/2013, de 10 de maio, bem como se Introduziu um mecanismo de troca automática e recíproca de informações 

financeiras, no que diz respeito a residentes noutros Estados-Membros da União Europeia (UE) (Diretiva 

2011/16/EU) ou em outras jurisdições participantes, em observância da Norma Comum de Comunicação 

desenvolvida pela OCDE ("CRS"), (Decreto – Lei n.º 61/2013, republicado pelo Decreto – lei n.º 64/2016, de 11 

de outubro. 

Nos termos do artigo 4º – A, estabelece as categorias de instituições financeiras reportantes e segundo o diploma, 

deverão ser consideradas como tais, as instituições cuja base maioritária (ou mesmo exclusiva) de atuação se 

centra no território nacional. Definindo-se a base de atuação com referência a uma carteira de clientes 

integralmente nacional e a uma ausência de sucursais ou filiais fora do ordenamento jurídico português. 

É compreensível a isenção destas entidades se se atentar no principal propósito deste conjunto regulamentar e 

que se traduz no combate à fraude e evasão fiscal com recurso a estruturas internacionais. 
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informações financeiras, no que diz respeito a residentes noutros Estados-Membros da União 

Europeia (UE) (Diretiva 2011/16/EU) ou em outras jurisdições participantes, em observância 

da Norma Comum de Comunicação desenvolvida pela OCDE ("CRS"), nos seus Anexos II e 

III, isto é, são estabelecidas novas regras sobre a obrigatoriedade de cumprimento de normas 

de comunicação e diligência devida em relação a contas financeiras qualificáveis como 

sujeitas a comunicação de titulares ou beneficiários residentes noutros Estados-Membros da 

UE ou em outras jurisdições participantes, com as com as quais Portugal deva efetuar troca 

automática de informação sobre contas financeiras no âmbito do Acordo Multilateral das 

Autoridades Competentes para a Troca Automática de Informações de Contas Financeiras, 

celebrado ao abrigo da Convenção relativa à Assistência Mútua em Matéria Fiscal, adotada 

em 25 de janeiro de 1988. 

O Regime dá corpo às obrigações relacionadas com FATCA e DAC2 (União Europeia), mas 

não, no âmbito da CRS, pois não são consideradas pessoas sujeitas a comunicação residentes 

fiscais nos países participantes no mecanismo espoletado pela OCDE
100

. 

                                                                                                                                                                                     
De notar que, nos termos do artigo 4º-C, o conceito de conta financeira para efeitos de comunicação automática 

de informação é muito amplo: inclui contas de depósito, contas de custódia, participações representativas de 

capital ou títulos de dívida da instituição financeira ou uma entidade de investimento, salvo se essa entidade for 

qualificável como tal unicamente devido ao facto de prestar consultoria a clientes em matéria de investimento e 

atuar em nomes destes ou gerir carteiras por conta de clientes, participações representativas de capital ou título 

de dívida de instituição financeira mantida por outras instituições financeira se a categoria desses títulos tiver 

sido estabelecida com o objetivo de evitar a comunicação nos termos do RCIF, qualquer contrato de seguro 

monetizável e qualquer contrato de renda emitido ou gerido por uma instituição financeira, exceto se for uma 

renda vitalícia imediata, inacessível e não ligada a um investimento, que é emitida por uma pessoa singular e 

converte em valor monetário uma pensão ou prestação por invalidez paga no âmbito de uma conta excluída. 

A troca automática de informações a reportar, nos termos do artigo 6º do mesmo decreto –Lei inclui os 

rendimentos e elementos patrimoniais, as informações de registo e bases de dados da AT e informações 

comunicadas pelas entidades reportantes (tais como o nome, NIF, numero de conta, saldo ou valor da conta). 

Esta troca automática incide sobre todos os residentes de outros Estados Membros da União Europeia (artigo 6º 

,.º 1). 

No que respeita às contas abrangidas, o novo diploma determina, Relativamente às pessoas sujeitas a 

comunicação dos EUA, que os limites mínimos a partir dos quais se aplica a obrigação de reporte, são de 

€50.000,00, para as pessoas singulares e de € 250.000,00,para as pessoas coletivas. Tal limiar mínimo não se 

coloca para as pessoas singulares no que respeita a obrigações de reporte para os restantes países. 

Neste âmbito, são estabelecidas, contudo, regras relativas à diligência devida para efeitos de reporte no que se 

refere a contas qualificadas como preexistentes e contas consideradas como “novas”.  

Recebem a qualificação de contas preexistentes aquelas que se encontravam abertas antes de 30 de Junho de 

2014.  

O prazo para a conclusão dos procedimentos de diligência devida correspondem, no caso de contas preexistentes 

de menor valor, a 31 de Dezembro de 2017 e, no caso de contas preexistentes de elevador valor, a 31 de 

Dezembro de 2016.  
100

 Não obstante, estas regras de diligência devida não serão uma absoluta novidade para a generalidade das 

instituições financeiras que, em função da aplicação das regras FATCA, já desde 2014 que se viam obrigadas ao 

cumprimento de certos procedimentos, não obstante a omissão legislativa nacional, sob pena de verem retidos na 

fonte, a título de imposto, 30% dos rendimentos derivados dos EUA (em termos práticos, tal importava o 

pagamento de 30% de imposto em todas as transacções em dólares americanos), como já referido anteriormente. 
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O diploma estabelece as regras que devem ser observadas no tratamento dos dados pelas 

entidades reportantes, pela AT e pelos estados-Membros, de modo a salvaguardar os direitos 

fundamentais e os princípios em matéria de proteção de dados pessoais. 

Aparentemente inócuo, relegado para a parte final do diploma, o artigo 37º dispõe sobre a 

aplicação alargada destas regras independentemente da residência dos titulares das contas, 

parecendo abrir a possibilidade de as entidades financeiras aplicarem os procedimentos de 

identificação e diligência devida a titulares de contas financeiras residentes em Portugal. 

Ainda que quanto a estes não se estabeleça a obrigação de comunicação automática dessas 

informações às autoridades competentes, não deixa de relevar que se tenha aberto assim uma 

válvula de escape que permitirá a recolha e manutenção desses dados também quanto a 

residentes em Portugal, ficando indiciada a possibilidade de regulamentação futura da 

comunicação destes dados à Autoridade Tributária e Aduaneira também quanto a residentes, 

que o veto presidencial por ora adiou. 

A recém-publicada Lei n.º 98/2017, de 24 de agosto, integrando um pacote mais amplo de 

medidas de aprofundamento da cooperação fiscal internacional, nomeadamente no seio da 

União Europeia, veio trazer alterações em matéria de troca automática de informações relativa 

a (i) decisões fiscais prévias (Pedidos de Informação Vinculativa ou “PIV”) transfronteiriças 

tomadas em cada Estado-Membro, (ii) a acordos prévios sobre preços de transferência e (iii) 

no domínio da fiscalidade em matéria de declaração “por país” a outros Estados-Membros da 

União Europeia (“Country by Country Reporting” ou “CbCR”). 

Esta Lei n.º 98/2017 veio transpor a Diretiva (UE) 2015/2376, do Conselho, de 8 de dezembro 

de 2015, que altera a Diretiva 2011/16/UE, no que respeita à troca automática de informações 

obrigatória no domínio da fiscalidade, bem como a Diretiva (UE) 2016/881, do Conselho, de 

25 de maio de 2016, que altera a Diretiva 2011/16/UE, no que respeita à troca automática de 

informações obrigatória no domínio da fiscalidade. 

Os objetivos destas alterações passam por uma cooperação administrativa mais eficaz entre os 

Estados-Membros em condições compatíveis com o bom funcionamento do mercado interno, 

facilitando a troca de informações e evitando a necessidade de cada Estado-Membro proceder 

a adaptações similares dos seus sistemas de armazenagem de informação, melhorar a 

eficiência na utilização dos recursos públicos e reduzir os encargos administrativos dos 

grupos de empresas multinacionais. Este conjunto de alterações legislativas visam também 
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reformular o modo de funcionamento do pré-instituído sistema CbCR, bem como reforçar as 

penalizações aplicáveis aos incumprimentos quanto a estas matérias
101

. 

Para o que interessa no caso em apreço, refere a legislação em causa que os acordos prévios 

sobre preços de transferência que envolvam transações entre entidades portuguesas e 

entidades relacionadas que sejam residentes noutros Estados-Membros deverão ser objeto de 

comunicação automática. 

O diploma também introduz alterações que incidem sobre as empresas, mais concretamente 

em matéria de declaração “por país” a outros Estados-Membros da União Europeia (“CbCR”), 

estabelecendo-se que sobre a entidade-mãe final ou a entidade-mãe de substituição, de um 

grupo de empresas multinacionais cujo total de rendimentos consolidados, tal como refletido 

nas suas demonstrações financeiras consolidadas seja, no período imediatamente anterior, 

igual ou superior a EUR 750 000 000, recaia a obrigação de apresentar uma declaração de 

informação financeira e fiscal por país ou jurisdição fiscal relativa às entidades constituintes 

desse grupo. Tal obrigação recai, igualmente, sobre a entidade constituinte residente em 

território português, que não seja a entidade-mãe final de um grupo de empresas 

multinacionais, caso: sejam detidas ou controladas, direta ou indiretamente, por entidades não 

residentes que não estejam obrigadas à apresentação de idêntica declaração; vigore na 

jurisdição em que a entidade-mãe final é residente um acordo internacional com Portugal mas, 

na data prevista para apresentação da declaração por país correspondente ao período de relato, 

não esteja em vigor um acordo qualificado entre as autoridades competentes; ouse verifique a 

existência de uma falha sistémica da jurisdição de residência fiscal da entidade-mãe final que 

foi notificada pela Autoridade Tributária e Aduaneira à entidade constituinte. 

O secretário de Estado das Finanças, em 30 de maio de 2017 emitiu o Despacho Ministerial 

n.º 170/2017.XXI, estendendo o deadline para efetuar a declaração por pais relativa ao 

período de 2016. 

O diploma veio, por fim, agravar as coimas aplicável em caso de falta de apresentação da 

documentação respeitante à política adotada em matéria de preços de transferência, bem como 
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 Assim, e no plano institucional, a principal novidade é o estabelecimento de uma obrigação, recíproca e 

automática, de comunicação pela Autoridade Tributária e Aduaneira, das informações relativas a decisões fiscais 

prévias transfronteiriças e de acordos prévios sobre preços de transferência efetuados com as autoridades fiscais 

de cada Estado-Membro quando visem grupos internacionais.  

Deste modo, as respostas a pedidos de informação vinculativa prestadas pela Autoridade Tributária e Aduaneira 

que versem sobre matérias que possam envolver outros Estados-Membros (por exemplo, a qualificação de um 

determinado tipo de rendimento obtido de, ou pago para, outro Estado-Membro) passam a ser automaticamente 

comunicadas a esses Estados-Membros.  
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a falta de apresentação, no prazo legalmente previsto, da declaração financeira e fiscal por 

país relativa às entidades de um grupo multinacional, estabelecendo um agravamento das 

coimas em 5% por cada dia de atraso no cumprimento destas obrigações. 

Por ultimo, refere-se ainda a recente publicação a Lei n.º 92/2017, de 22 de agosto que adita o 

artigo 63.º-E à Lei Geral Tributária (“LGT”) e altera o artigo 129.º do Regime Geral das 

Infrações Tributárias (“RGIT”), proibindo o pagamento ou recebimento em numerário em 

transações de qualquer natureza que envolvam montantes iguais ou superiores a € 3 000, ou o 

seu equivalente em moeda estrangeira. Quanto às pessoas singulares não residentes em 

território português que não atuem na qualidade de empresários ou comerciantes o montante 

referido é de € 10 000. É ainda proibido o pagamento em numerário de impostos cujo 

montante exceda € 500. Estas alterações não são aplicáveis às operações com entidades 

financeiras cujo objeto legal compreenda a receção de depósitos, a prestação de serviços de 

pagamento, a emissão de moeda eletrónica ou a realização de operações de câmbio manual, 

nos pagamentos decorrentes de decisões ou ordens judiciais e em situações excecionadas em 

lei especial. 

 

5.3.7 Análise ao artigo 63º-A da LGT 

As diversas Leis anteriormente referidas, alteraram significativamente o artigo 63º-A da LGT  

vindo, na sua esteira, a reforçar os mecanismos de colaboração das instituições bancárias, 

sociedade financeiras e demais entidades que prestem serviços de pagamento 
102

,com a AT. 

O nº 1 deste artigo impõe, desde logo, uma obrigação de comunicação automática quanto às 

transferências transfronteiras, bem como relativamente à abertura ou manutenção de contas 

por contribuintes cuja situação tributária não se encontre regularizada ou estejam inseridos em 

sectores de risco.  

Por sua vez, até à entrada em vigor da Lei n.º 94/2009, de 1 de setembro existia o princípio de 

pedido, segundo o qual a administração tributária, para ter acesso ao valor dos fluxos de 

pagamentos realizados com cartões de crédito e de débito pelas instituições de crédito e 
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 Ora, em momento algum, nas leis tributárias encontrámos as definições de instituição e operação financeira, 

sendo necessário recorrer, por força do artigo 11.º, n.º2, da LGT, à alínea w) do artigo 2.º-A do RGICSF para 

obtermos o conceito de instituição de crédito como sendo “(…) a empresa cuja atividade consiste em receber do 

público depósitos ou outros fundos reembolsáveis e em conceder crédito por conta própria”, bem como à alínea 

kk) do artigo 2.º-A do mesmo diploma legal, de modo a reconhecermos “(…) as empresas, com exceção das 

instituições de crédito, cuja atividade principal consista em exercer pelo menos uma das atividades permitidas 

aos bancos, com exceção da receção de depósitos ou outros fundos reembolsáveis do público (…)”, enquanto 

sociedades financeiras. 
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sociedades financeiras, relativamente a determinados setores da atividade que se insiram na 

categoria B de IRS e IRC, teriam de solicitar, previamente, tal informação. 

A Lei n.º 94/2009 aboliu este princípio de pedido, tendo-se, com a redação da lei de 

orçamento de estado para 2015 – Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro – determinado que a  

informação que deverá ser submetida nestes termos inclui a identificação das contas, o 

número de identificação fiscal dos titulares, o valor dos depósitos no ano, o saldo em 31 de 

Dezembro, bem como outros elementos que constem da declaração de modelo oficial 

(nomeadamente identificação das contas, NIF dos titulares, valores dos depósitos no ano, 

saldo em 31 de Dezembro bem como outros elementos constantes em modelo oficial), bem 

como quanto às transferências transfronteiriças que não sejam relativas a pagamentos de 

rendimentos sujeitos a comunicação, a transações comerciais ou efetuadas por entidades 

públicas).  

Já o nº 2 do presente artigo trata da obrigação de comunicação das transferências e envio de 

fundos para os denominados paraísos fiscais, isto é, para país, território ou região com regime 

de tributação privilegiada mais favorável., nos termos do atual n.º 7.  

 Foi precisamente no que respeita a operações e transferências efetuadas para paraísos fiscais 

que as alterações introduzidas pela Lei n.º 82-B/2014, de 31 de Dezembro, produziram mais 

efeitos, afigurando-se como mais uma resposta dada no sentido do reforço das medidas de 

combate à fraude de elevada complexidade e a esquemas abusivos de planeamento fiscal, pois 

o dever de comunicar tais transferências foi alargado às entidades que prestem serviços de 

pagamento (modelo 38 – Portaria 191/2017, de 16 de junho).  

 Além disso, de acordo com o atual nº 7 deste artigo, estas comunicações passaram a ser 

efetuadas não apenas quando estejam em causa transferências diretas para paraísos fiscais, 

mas também no caso de transferências feitas indiretamente, ou seja, através de um banco 

português para as suas sucursais e daí para os paraísos fiscais, isto é, esta comunicação 

abrange também as transferências e envio de fundos realizados por sucursais localizadas fora 

do território português, ou por entidades que apesar de não residentes em Portugal, tenham 

relações especiais. 

Esta norma estende-se ainda aos sujeitos passivos do IRS, num ato de cooperação adicional, 

que se encontram obrigados a mencionar na correspondente declaração de rendimentos a 

existência e a identificação de contas abertas em instituição financeira ou sua sucursal não 

residente em território português.  
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Entretanto, foi publicada a Lei n.º 14/2017, de 3 de maio, a qual procedeu aos aditamento de 

um novo n.º 3, passando a determina a publicação anual no sitio da AT na internet, do valor 

total e destino das transferências e envio de fundos para países, territórios e regiões com 

regime de tributação privilegiada, renumerando as restantes alíneas do artigo. 

Foi publicada em Diário da República a Portaria n.º 256/2017, de 14 de agosto, que 

regulamenta a publicação anual no Portal das Finanças, pela Autoridade Tributária e 

Aduaneira, da informação relativa às transferências e envios de fundos para destinatários 

localizados em regimes offshore, a que se refere o n.º 3 do artigo 63.º-A da Lei Geral 

Tributária (LGT), bem como a sua inclusão no relatório detalhado sobre a evolução do 

combate à fraude e evasão fiscais previsto no artigo 64.º-B da LGT. 

A Lei do Orçamento de Estado de 2015, inovou ao abranger, para além das instituições 

financeiras, também as sucursais localizadas fora do território nacional. Assim, deixa de se 

controlar, apenas e só, as entidades que operam no ordenamento jurídico português, passando 

tal controlo a abranger também as suas sucursais. Deste modo, deixa de ser necessário o 

recurso ao princípio da cooperação entre as administrações tributárias, para se obterem 

aquelas informações, conforme analisado anteriormente. 

A obrigação de comunicação das instituições bancárias e sociedades financeiras abrange 

também, nos termos do atual nº 4 deste preceito, as informações relativas ao valor dos fluxos 

de pagamentos com cartões de crédito e de débito, ou por outros meios de pagamento 

eletrónico efetuados por seu intermédio, a sujeitos passivos que aufiram rendimentos da 

categoria B de IRS e de IRC, embora sem identificar os mandantes das ordens de pagamento. 

Para além das comunicações automáticas que estão reguladas no art.º 63.º-A da LGT, a AT 

também pode solicitar a todo o momento mais informações, segundo o disposto no atual n.º 5 

do art.º 63.º-A e no art.º 63.º-B.  

O n.º 5 do art.º 63.º-A obriga as instituições de crédito e as sociedades financeiras e demais 

entidades que prestem serviços de pagamentos, a fornecer, a qualquer momento, a pedido do 

Director-geral da AT ou do seu substituto legal, ou do conselho diretivo do instituto de gestão 

financeira da Segurança Social, I.P., as informações respeitantes aos fluxos de pagamentos 

com cartões de débito ou de crédito ou por outros meios de pagamento eletrónico, efetuados 

aos sujeitos passivos que aufiram rendimentos da categoria B de IRS e de IRC que sejam 

identificados no referido pedido de informação, sem por qualquer forma identificar os 

mandantes das ordens de pagamento – Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março. 
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5.3.8  Reservas quanto às alterações legislativas 

As primeiras reações a estes mecanismos vão já surgindo e manifestam uma especial 

preocupação quanto à legitimidade constitucional das mesmas. 

Desde a consagração dos mecanismos de troca de informações, seja ao nível da União, seja no 

agora analisado Regime de Comunicação de Informações Financeiras, que a questão da 

adequada proteção dos dados pessoais dos titulares das contas abrangidas se tem colocado. 

Neste sentido, várias reservas e requisitos claros são apontados por entidades e organismos 

dedicados à proteção de dados, como a Comissão Nacional de Proteção de Dados ou o Article 

29 Working Party da União Europeia. Por se tratar de troca de informações para outros países 

(em especial para países terceiros, isto é, não membros da União Europeia), é importante 

assegurar que também esses outros países são integralmente cumpridores de tais normas de 

proteção de dados e da privacidade das pessoas singulares e que o uso de tais dados é 

estritamente limitado aos usos legalmente previstos. 

Sendo certo que existe, hoje em dia, uma maior pressão contra a fraude e a evasão fiscal, 

materializada na troca de informações e na maior transparência e que se vê concretizada, em 

Portugal e no resto do mundo, através da evolução da legislação, consideramos que a 

jurisprudência possa, alicerçada nas normas relativas à privacidade e proteção de dados, 

efetuar um reequilíbrio de direitos e interesses conflituantes. 

A Autoridade Europeia para a Proteção de Dados tomou a decisão de, por isso, "apelar" ao  

órgão legislador da União Europeia para que sejam implementadas "salvaguardas em matéria 

de proteção de dados em futuros acordos bilaterais semelhantes que visem a troca automática 

de informações fiscais". Estas preocupações foram manifestadas num parecer dirigido à 

Comissão Europeia, em 8 de julho de 2015, no qual foi destacada a necessidade de "sujeitar a 

recolha e troca de informações fiscais pertinentes ao risco efetivo de evasão fiscal", bem 

como sugere a fixação de "normas de segurança e proteção de dados explícitas, as quais 

deverão ser cumpridas pelas autoridades públicas e privadas que levem a cabo a recolha e a 

troca de informações fiscais"
103
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 As reservas e os cuidados necessários na recolha e troca de informações passam, pois, pela definição clara da 

base legal; delimitação clara do objectivo (e.g. evasão fiscal);  

iii. Análise da necessidade e proporcionalidade da informação recolhida e da forma e duração de retenção de tais 

dados; transparência e justo processamento dos dados dos sujeitos; estabelecimento de data controllers, isto é, 

pessoas responsáveis pelo cumprimento das exigências de cuidado e diligência relacionadas com a privacidade 

de dados, bem como por assegurar que os dados subsequentemente transferidos pelo outro Estado não são 

transferidos para um terceiro Estado incapaz de assegurar padrões satisfatórios de privacidade de dados; 

regulação e estabelecimento de sistemas de resposta à eventual quebra de confidencialidade dos dados; 

elaboração de estudo de impacte na privacidade dos sujeitos visados; determinação dos fins adicionais, neces-
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Neste quadro, as entidades nacionais independentes com competência na área de proteção de 

dados têm vindo a sair fortalecidas em resultado de decisões do Tribunal de Justiça da União 

Europeia, tais como a do caso Digital Rights Ireland ou do caso Schrems. O seu papel, bem 

como o dos tribunais nacionais e europeus, nos próximos anos, será preponderante para a 

delimitação dos poderes das Administrações fiscais e o efetivo respeito pela privacidade e 

segurança de dados
104

. 

Também a proteção dos cidadãos perante o tratamento de dados pessoais informatizados 

mereceu a sua consagração como direito fundamental, concretamente no seu artigo 35º, e não 

podemos descurar que os elementos tutelados pelo segredo bancário constam de ficheiros 

automatizados de base e de bancos de dados pessoais. Neste sentido, estes direitos não podem 

ser ignorados pelo legislador. 

Pelo que, estão naturalmente em conflito interesses que exigem uma ponderação por parte do 

legislador, a linha é ténue e os direitos dos contribuintes talqualmente se encontram 

plasmados merecem tutela. No entanto, não podemos descurar que o fim último de todas estas 

medidas é o combate à economia paralela, a qual encontra, não raras vezes, proteção na 

confidencialidade nas relações banco-cliente que, muitas vezes é utilizada como recurso para 

a ocultação de práticas ilegais. Não podemos assim deixar de acolher a sempre douta 

consideração de SALDANHA SANCHES quando refere que “a invocação do sigilo bancário 

como um direito do contribuinte que este pode opor ao Estado constitui um claro anacronismo 

perante a situação económica e os aspetos fundamentais do ordenamento jurídico do Estado 

Social de Direito”
105

. 

 

                                                                                                                                                                                     
sariamente limitados, para os quais as informações podem ser utilizadas e a forma como tal se poderá processar 

(e.g. processo crime); e consideração expressa do poder e competência da autoridade competente para a proteção 

de dados.  
104

 O Conseil Constitutionne Francês, na sua decisão de 8 de Dezembro de 2016, declarou conforme com a 

Constituição o essencial do projecto de lei francês sobre “a transparência, a luta contra a corrupção e a 

modernização da vida económica”. Cujo objectivo é reforçar a transparência dos procedimentos de decisões 

públicas, assim como reprimir mais severamente e mais rapidamente a corrupção. Porém, o Conseil censurou, 

entre outras, as disposições relativas ao Country-by-Country Reporting.  No prolongamento da sua 

jurisprudência anterior, o Conseil considerou que a obrigação para algumas sociedades de tornar públicos 

(acessíveis gratuitamente e por todos na internet) os indicadores económicos e fiscais país por país é susceptível 

de permitir que todos os operadores envolvidos nos mercados onde estas actividades são exercidas, em especial 

os seus concorrentes, possam identificar os elementos essenciais da sua estratégia industrial e comercial. Neste 

contexto, o Conselho julgou que o regime público de CbCR constitui uma restrição desproporcionada à liberdade 

empresarial e é, portanto, inconstitucional. A liberdade empresarial (“liberté d’entreprendre”)tem como 

fundamento o artigo 4 da Déclaration des droits de l’Homme et du citoyende 1789, texto que beneficie, no 

ordenamento francês, de valor constitucional. 
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 SANCHES, Saldanha, Ob. Cit, pág.99. 
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5.4. O acesso a contas exclusivas da atividade empresarial 

Ainda antes da crise económico-financeira, de modo a concretizar o princípio da tributação 

das empresas de acordo com o seu lucro real, a Lei n.º 55-B/2004, de 30 de Dezembro, 

estabeleceu, no artigo 63.º-C da LGT mecanismos de controlo dessa atividade empresarial, 

bem como o seu âmbito objetivo e subjetivo, sendo as entidades visadas, os sujeitos passivos 

de IRC ou IRS que disponham ou devam dispor de contabilidade organizada
106

. 

Até à Lei n.º 20/2012, de 14 de maio, só os pagamentos de faturas ou documentos 

equivalentes de valor igual ou superior a vinte vezes a retribuição mínima mensal é que 

deviam ser efetuados mediante meio de pagamento que permitisse a identificação do seu 

destinatário, como é disso exemplo as transferências bancárias e os débitos diretos. 

Atualmente, reduziu-se o montante do volume de negócios que deverão obedecer a estes 

mecanismos de controlo, passando a ser as faturas ou documentos equivalentes de valor igual 

ou superior a € 1.000,00. Verifica-se que, a administração tributária, tem apenas o interesse de 

identificar o destino da movimentação de capitais, e não a origem. 

Por fim, importa referir que neste mecanismo de controlo do destinatário e movimentação 

através de contas adstritas à atividade da empresa, se encontram os movimentos relativos a 

suprimentos, ou outras formas de empréstimo e adiantamentos dos sócios à sociedade. Por 

suprimentos entende-se o “(…) contrato pelo qual o sócio empresta à sociedade dinheiro ou 

outra coisa fungível, ficando aquela obrigada a restituir outro tanto do mesmo género e 

qualidade, ou pelo qual o sócio convenciona com a sociedade o diferimento do vencimento de 

créditos seus sobre ela, desde que, em qualquer dos casos, o crédito fique tendo carácter de 

permanência”. Este artigo 63.º-C da LGT, no nosso entendimento, torna bem claro a 

transposição para as normas tributárias, da necessidade do respeito pelo princípio a tributação 

das empresas pelo lucro real e da necessidade de termos um sistema económico transparente e 

permeável. 
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 Assim, estão obrigados a dispor de contabilidade organizada, os sujeitos passivos de IRS ou IRC que, no 

período de tributação anterior, tenham ultrapassado o montante anual ilíquido superior a € 200.000,00. Importa 

salientar que é concedida aos sujeitos passivos, a faculdade de, apesar de estarem abrangidos pelo regime 

simplificado de tributação, optarem pela contabilidade organizada. Contudo, para usufruir desta faculdade terão 

de permanecer neste regime por um período mínimo de três anos, prorrogável por iguais períodos, sendo certo 

que, tal intenção terá de ser transmitida no início da atividade da empresa ou até ao final do mês de março do ano 

em que se pretenda alterar o regime de tributação. Mais, as empresas devem ter, pelo menos, uma conta bancária, 

na qual sejam efetuadas todas as transações comerciais de e para os sujeitos passivos por esta abrangidos. Tal 

circunstância permitirá, em sede de fiscalização, apurar com mais celeridade se a declaração de rendimentos 

apresentada está conforme a realidade tributária, isto, é permite aferir se os rendimentos declarados pela empresa 

coincidem, ou não, com os reais rendimentos obtidos. 
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6. Garantias do Contribuinte e Procedimento Especial  

As garantias dos contribuintes não estão presentes, apenas, numa fase procedimental, mas 

também numa fase processual. Na primeira – vertente administrativa – a administração 

tributária visa, no seguimento do princípio da investigação, recolher toda a informação 

necessária que permita percecionar a real e efetiva capacidade contributiva de cada sujeito 

passivo, emanando, a final, um ato administrativo. Na segunda, estamos perante uma fase em 

que o ato administrativo já foi proferido, incumbindo ao lesado/contribuinte afetado, recorrer 

deste. Iremos agora analisar de que forma se encontram asseguradas as garantias dos 

contribuintes, tanto em fase administrativa como em fase judicial. 

 

6.1. Princípio da publicidade dos atos 

Os contribuintes, embora sejam os entes da relação sobre os quais recai o procedimento 

tributário, têm a possibilidade de acompanhar todo o seu processo construtivo e delineador, 

uma vez que além do direito de serem informados sobre todo o processo, terá de lhes 

notificado qualquer ato com efeitos externos, pelo que terão o direito de, a todo o tempo, 

serem informados sobre o andamento do procedimento, a consulta de documentos, bem como 

dos demais elementos carreados pela administração tributária para fundamentar o ato 

decisório.  Esta possibilidade de o contribuinte poder estar permanentemente informado sobre 

a fase e os trâmites em que o procedimento se encontra, está também prevista no artigo 67.º 

da LGT, no qual se estipula que sempre que requerida, por escrito, informação – relativa à 

fase em que o procedimento se encontra, o período para a sua conclusão, a informação para a 

sua concreta situação tributária e demais informações – , a administração tributária dispõe de 

10 dias para a sua prestação. 

Ao contribuinte não lhe assiste apenas o direito de ser informado quando a administração 

instaurou um procedimento tributário contra si. Previamente à sua instauração, o obrigado 

tributário pode obter informação vinculativa sobre a sua situação tributária, o que permite, 

desde logo, estabelecer com segurança jurídica os factos ou condutas que poderão 

consubstanciar factos tributários. Tal segurança advém pelo facto de, se os pressupostos de 

facto e de direito em que a mesma se assentou não se alterarem, a administração ficar 

vinculada à informação previamente prestada
107

. A Grundnorm, no título IX sob a epígrafe 
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 Ora, este procedimento de informação vinculativa encontra previsão legal quer no artigo 68.º da LGT, quer no 

artigo 57.º do CPPT. Ambos referem e estipulam a sua tramitação, a legitimidade para a sua solicitação, bem 

como os efeitos que a mesma poderá suscitar na esfera jurídica do sujeito passivo que a solicitou ou mandatou 

que a solicitasse. 
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Administração Pública, estipula o princípio da administração aberta, segundo o qual os 

contribuintes poderão ter acesso aos arquivos e registos
108

 que sobre eles incidam ou que 

possuam informações importantes a seu respeito. Deste modo, em princípio, qualquer 

contribuinte que seja visado num procedimento poderá, mediante requerimento para o efeito, 

obter toda a informação recolhida pela administração que culminou numa decisão, por 

exemplo, de acesso aos seus dados bancários. Esta decisão terá que, para produzir efeitos 

externos, ser notificada ao sujeito passivo visado, pois os atos em matéria tributária que 

afetem os direitos e interesses legítimos dos contribuintes só produzem efeitos em relação a 

estes quando lhes sejam validamente notificados. Aliás, uma vez que “(…) as atuações da AT 

gozam de um benefício de execução prévia, em termos de os seus atos, desde que validamente 

notificados, ao respetivo destinatário, poderem produzir os seus efeitos independentemente da 

discussão da legalidade ou ilegalidade dos mesmos”
109

, incumbe-lhe, tão só, proceder à 

notificação, válida e eficaz, da decisão, ao contribuinte, para a fazer valer. 

O ato que determina o acesso aos dados bancários do contribuinte terá de ser-lhe, salvo raras 

exceções, notificado no prazo de 30 dias após a sua emissão, pois se assim não for, não toma 

conhecimento do interesse da administração em obter informações que, ab initio, seriam 

confidenciais. Contudo importa referir que, tratando-se de familiares ou terceiros em relação 

especial com o contribuinte sobre o qual incide o procedimento tributário, estes, após a 

notificação da emissão da decisão, poderão também, como o contribuinte, recorrer daquela 

decisão.  

Pelo exposto, é nosso entendimento que o ato de notificação, por ser revelador das condutas e 

decisões adotadas pela administração tributária, é de tal modo importante que, a não existir, 

culmina, desde que suscitado pelo lesado – sujeito passivo visado –, numa preterição de 

formalidade legal. 

 

6.2. Princípio da participação 

Este princípio da participação deriva do princípio do contraditório, o qual faculta, ao 

contribuinte, a participação no procedimento quer oralmente, quer por via escrita
110

. Tal é 
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 Gomes Canotilho e Vital Moreira consideram que os arquivos e registos administrativos são os “(…) 

dossiers, relatórios, diretivas, instruções, circulares, notas, estudos, estatísticas (…)”, cfr. CANOTILHO, José 

Joaquim Gomes/MOREIRA, Vital, Constituição da República Portuguesa Anotada, Artigos 108º a 296º, cit., p. 

824. 
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 Cfr. ROCHA, Joaquim Freitas da, Lições de Procedimento e Processo Tributário, cit., p. 59. 
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 Não podemos olvidar que o princípio do contraditório não é mais do que “(…) uma exigência do Estado de 

Direito Democrático (…) razão pela qual terá de ser sempre assegurado ainda que em alguns casos o possa ser 

diferidamente. 



54 
 

uma garantia do princípio da igualdade das partes bem como de um processo justo e 

equitativo (due process of law) sendo que nele radica também o princípio da colaboração ou 

participação da decisão”
111

. Este princípio encontra enraizamento constitucional no artigo 

267.º, n.ºs 1 e 5, da CRP
112

, do qual se retira que o princípio da participação terá que ser 

assegurado a todos e a cada um dos contribuintes na formação do ato decisório. 

Joaquim Freitas da Rocha refere que o direito de participação “(…) não consubstancia, em 

rigor, um direito fundamental de defesa, mas só de pronúncia sobre o objeto do procedimento, 

garantindo a objetividade deste, implicando isto que a sua inobservância gera mera 

anulabilidade do ato em causa, e não a sua nulidade”. No entanto, a sua vigência no 

ordenamento jurídico tributário, mormente no procedimento do acesso aos dados bancários do 

contribuinte foi, pelas diversas alterações legislativas, desaparecendo. 

O princípio de participação no procedimento de acesso aos dados bancários, desde a sua 

consagração no artigo 63.º da LGT e seus afloramentos, tem vindo  desvanecer. Isto porque, 

na redação inicial do artigo 63.º-B, n.º 3, a administração tributária, para aceder aos dados 

bancários nas situações enquadradas quer no n.º 1, quer no n.º 2 deste preceito legal teria, 

sempre, de obter previamente a recusa da sua exibição ou autorização para a sua consulta. Tal 

circunstância subjaz, desde logo, a obrigatoriedade de participação do contribuinte no 

procedimento decisório. 

Com a Lei n.º 55-B/2004, de 30 de dezembro, embora o legislador tenha ampliado as 

situações de acesso aos dados bancários, o certo é que aboliu a obrigatoriedade de 

participação do contribuinte nas situações enquadradas no n.º 1 do artigo 63.º-B da LGT. 

Contudo, manteve aquela obrigatoriedade nas situações que respeitem ao acesso dos dados 

bancários de familiares ou terceiros em relação especial com o sujeito passivo. 

No entanto, foi com a Lei n.º 94/2009, de 1 de setembro, que apesar de, uma vez mais, ter 

ampliado substancialmente as situações de acesso aos dados bancários do contribuinte, 

enquadradas no n.º 1 do artigo 63.º-B da LGT, também diminuiu substancialmente as 

garantias dos sujeitos passivos visados. Desta forma, como já mencionado, a administração 

tributária acede aos dados bancários sem necessidade de audição do sujeito visado. Todavia, 
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 Cfr. Acórdão do Tribunal Central Administrativo Norte, de 16 de setembro de 2004, proc. n.º 00286/04, 

relator Fonseca Carvalho, disponível para consulta em www.dgsi.pt. 
112

 Como referem Diogo Leite de Campos, Benjamim Rodrigues e Jorge Lopes de Sousa, “(…) o direito de 

audiência é uma concretização do direito constitucional de participação dos cidadãos na formação das decisões 

administrativas que lhes digam respeito, garantido pelo art. 267.º, n.º 5, da CRP, e visa assegurar-lhes uma tutela 

preventiva contra lesões dos seus direitos ou interesses”, Cfr. CAMPOS, Diogo Leite de/RODRIGUES, 

Benjamim Silva/SOUSA, Jorge Lopes de, Lei Geral Tributária Comentada e Anotada, cit., p. 516. 
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uma vez mais, a esfera jurídica dos familiares ou terceiros em relação especial com o 

contribuinte permaneceu intocável. 

Porém, com a Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro, nos casos de pedido de informações 

solicitadas nos termos de acordos ou convenções, foi aditada a alínea h), a qual estabelece que 

não haverá lugar a audição prévia do familiar ou do terceiro quando o pedido tenha carácter 

urgente ou possa prejudicar as investigações em curso. 

 

6.3. Princípio da fundamentação dos atos 

Atendendo que “[a] fundamentação é (…) entendida não só como motivação, traduzida na 

indicação das razões que estão na base da escolha operada pela Administração, mas também 

como justificação, traduzida na exposição dos pressupostos de facto e de direito que 

conduziram à decisão tomada” a sua ausência acarreta enormes prejuízos para a esfera 

garantística do sujeito passivo. 

Como referem Gomes Canotilho e Vital Moreira “[t]rata-se de um princípio fundamental da 

administração do Estado de direito, pois a fundamentação não só permite captar claramente a 

atividade administrativa (princípio da transparência da ação administrativa) e a sua correção 

(princípio da boa administração), mas também, e principalmente, possibilita um controlo 

contencioso mais eficaz do ato administrativo, sobretudo quando aos vícios resultantes da 

legalidade dos pressupostos e do desvio do poder”
113

. 

É de tal modo importante este dever de fundamentação que o artigo 63.º-B, n.º 4, da LGT 

estipula que o ato administrativo de acesso aos dados bancários terá de ser expressamente 

fundamentado, com os motivos que justificam a necessidade de tal acesso. A jurisprudência 

maioritária tem entendido, porém, que o órgão competente para a emissão do ato de acesso 

fundamente a sua pretensão através de remissão para relatórios e pareceres anteriores
114

. 

A remissão para os fundamentos de relatórios e pareceres anteriores, parece-nos colidir quer 

com o artigo 77.º, n.ºs 1 e 2, da LGT, quer com o artigo 268.º, n.º 3, da CRP, e, por tal facto, 

claramente violadora das garantias dos contribuintes. Assim, apesar de a jurisprudência 
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 Cfr. CANOTILHO, José Joaquim Gomes/MOREIRA, Vital, Constituição da República Portuguesa Anotada, 

artigos 108º a 296º, cit., p. 825 
114

 Constata-se que a jurisprudência maioritária entende que este dever de fundamentação pode consistir na mera 

concordância prática com os relatórios, pareceres anteriormente emitidos por órgãos ou agentes da administração 

tributária, vide neste sentido, os Acórdãos do Supremo Tribunal Administrativo, de 3 de outubro de 2007, proc. 

n.º 0630/07, relator António Calhau, de 9 de janeiro de 2008, proc. n.º 01022/07, relator Miranda de Pacheco, de 

19 de março de 2009, proc. n.º 0135/09, relator Pimenta do Vale e de 28 de abril de 2010, proc. n.º 0897/09, 

relator Brandão de Pinho e o Acórdão do Tribunal Central Administrativo Norte, de 15 de fevereiro de 2013, 

proc. n.º 00145/12.4BEMDL, relator Catarina Almeida e Sousa, todos disponíveis para consulta em 

www.dgsi.pt. 
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validar a possibilidade de remissão para os fundamentos expressos em relatórios ou pareceres, 

é nosso entendimento que os atos de acesso aos dados bancários – por serem suscetíveis de 

lesar direitos fundamentais dos contribuintes – deverão merecer uma análise pormenorizada e 

fundamentada da entidade competente para a sua emissão, e não a alusão a uma mera 

remissão
115

.  

 

6.4 Processo tributário e garantias dos contribuintes 

A defesa contra eventuais ilegalidades na derrogação do sigilo bancário para fins fiscais 

decorre mediante processo especial previsto nos artigos 146º-A, 146º-B e 146º-D do CPPT
116

.  

Tal factualidade deriva, desde logo, pelo facto de quer o artigo 268.º, n.º4, quer o artigo 20.º, 

ambos da CRP, preverem o direito a uma tutela jurisdicional efetiva. 

Assim, quando a administração determina o acesso aos dados bancários dos contribuintes, 

estes – segundo o disposto no artigo 63.º-B, n.º 5, da LGT, em conjugação com os artigos 

146.º-A, n.º 2, alínea a) e 146.º-B, ambos do CPPT – têm a faculdade de recorrer daquele ato. 

Porém, a este recurso apenas é concedido efeito meramente devolutivo, isto é, a administração 

tributária poderá, de acordo com o privilégio da execução prévia, aceder, desde logo, aos 

dados bancários do sujeito visado.  

Acontece que, os atos que determinam o acesso aos dados bancários dos contribuintes 

poderão ofender, irremediavelmente, direitos fundamentais – direito à reserva da intimidade 

da vida privada e familiar. Deste modo, parece-nos que ao não ser concedido efeito 

suspensivo ao recurso interposto, não se assegura uma tutela jurisdicional efetiva, uma vez 

que a administração está na disponibilidade de, após a emissão do ato administrativo, aceder, 

imediatamente, aos dados bancários daquele contribuinte. 

Pese embora, o concessão de efeito meramente devolutivo ao recurso, permitindo o acesso 

imediato da administração aos dados bancários, o certo é que se aquele tiver provimento – 

ordenando-se a anulação do ato –, os dados entretanto obtidos não podem ser usados em 

desfavor do contribuinte. No entanto, e apesar desta previsão, o certo é que o dever de 
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 Aliás, se assim não fosse, não se percebe o porque de o legislador não mencionar, no artigo 63.º- B, n.º 4, da 

LGT, outras entidades – nomeadamente o inspetor tributário, que conduz o procedimento de inspeção e no seu 

relatório final fundamenta a necessidade de aceder aos dados bancários do inspecionado – como órgãos 

competentes para a emissão do ato de acesso aos dados bancários dos contribuintes. 
116

 Este recurso interposto pelo contribuinte deriva do facto de a administração emitir um ato externo que 

determina o acesso aos seus dados bancários ou emitir um ato externo que determina o acesso aos dados 

bancários de familiares ou terceiros em relação especial com o contribuinte. Esta distinção é, de todo, 

fundamental, na medida em que além das partes serem distintas, os efeitos do recurso também o são. 
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proteção dos dados bancários do contribuinte já foi violado. O mesmo não se pode dizer 

quanto ao recurso interposto pelos familiares ou terceiros em relação especial com o 

contribuinte, uma vez que os seus efeitos são suspensivos. Assim, a administração não poderá 

aceder, de imediato, aos dados bancários daqueles
117

. 

Posto isto, verifica-se que só os efeitos do recurso são distintos, dado que a restante 

tramitação processual é idêntica. 

Constituem fundamentos válidos para este recurso, nomeadamente, não se encontrarem 

preenchidas nenhuma das circunstâncias do artigo 63º-B nº1 da LGT e seus requisitos, bem 

como a ausência ou deficiência da fundamentação, não ter sido respeitado o dever de 

audiência prévia ou existir uma incompetência por parte do órgão que emanou o despacho de 

derrogação do sigilo.  Na impugnação do contribuinte é imposta uma limitação dos meios de 

prova, devendo esta ser instruída por prova exclusivamente documental, o que suscita 

algumas reservas quanto à sua constitucionalidade
118

. 

Em suma, apesar de estabelecido um processo especial de derrogação administrativa do sigilo 

bancário e possibilitado o recurso judicial desta decisão, consideramos que este regime se 

apresenta fragilizado quanto às garantias dadas ao contribuinte nos seguintes aspetos: o 

recurso interposto pelo contribuinte ser meramente devolutivo não impedindo uma violação 

dos seus direitos, impedindo apenas a proibição de utilização da prova obtida; ter deixado de 

ser necessária a audição prévia do contribuinte em obediência ao princípio da participação 

previsto no artigo 60º da LGT; e ainda se ter aberto porta no nº 13º do artigo 63º-B da LGT a 

uma derrogação secreta do sigilo bancário, sem haver lugar a notificação dos interessados 

nem a audição prévia do familiar ou terceiro, para os casos previstos pela al. h) do nº 1 do 

mesmo artigo 
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 Sobre esta matéria, o TCA Norte, no âmbito do processo n.º 0145/12.4BEMDL, proferido em 15 de fevereiro 

de 2013, analisou a questão de quais os pressupostos legais para o acesso a documentos bancários por parte de 

terceiros que se encontram em relação especial com a sociedade inspecionada, no caso em concreto , os seus 

sócios gerentes. No caso em apreço, o Tribunal considerou que não se encontravam reunidos os pressupostos, 

pois a Autoridade Tributária apenas tinha fundamentado o pedido de levantamento do sigilo bancário com base 

na situação tributária dos sócios gerentes e não a situação tributária do contribuinte que se encontrava a ser 

inspecionado – a sociedade propriamente dita, ao contrário do que exigia o n.º 8 do art.63.º-B da LGT (na 

redação da Lei nº 55-B/2004 de 31/12). De acordo com a redação do preceito ao abrigo da Lei n.º55-B/2004, de 

31/12, os requisitos legais para a derrogação do sigilo bancário relativamente a terceiros que se encontrem numa 

relação especial com o contribuinte devem verificar-se em relação ao concreto contribuinte cuja situação 

tributária se pretende apurar.  No caso em apreço, a verificação dos pressupostos do n.ºs1 e 3 do artigo 63.º-B da 

LGT operou-se perante os sócios-gerentes da sociedade e não perante o contribuinte inspecionado - B, Lda.  
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  O TC no Acórdão n.º 681/2006 de 12/06/2006, veio mesmo a “julgar inconstitucional, por violação do direito 

de acesso aos tribunais, consagrado no art. 20º n.º 1 da CRP, em conjugação com o princípio da 

proporcionalidade, o art. 146.º-B, n.º 3, do CPPT, na parte em que veda em qualquer caso a possibilidade de o 

contribuinte produzir prova testemunhal no recurso da decisão da administração tributária que determina o 

acesso à informação bancária que lhe diz respeito”.  
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7. Conclusões 

A dispensa do controlo judicial prévio coloca na posse da AT um enorme poder que não se 

encontra legalmente atribuído a mais nenhuma força ou serviço de segurança.  Efetivamente 

este é um poder da exclusiva competência da AT que só pode ser utilizado para fins 

tributários, e não para fins de investigação criminal ou de outra natureza.  

Ora, este poder excecional já começa a ser aberto a outros âmbitos que não o tributário. 

Na realidade, por todos os princípios e interesses públicos que fundam o Estado fiscal social e 

que colidem com o sigilo bancário, não podemos deixar de ver a derrogação deste segredo 

como um poder inspetivo da AT que deve ser conduzido de forma administrativa para que 

esta possa, num sistema baseado nos deveres de cooperação do sujeito passivo, comparar 

expeditamente a declaração do contribuinte com as suas movimentações bancárias, 

potenciando a justiça e igualdade entre cidadãos. 

Concretizando, podemos apontar como aspetos desfavoráveis o facto de este regime de 

derrogação administrativa do sigilo bancário deixar alguma margem de discricionariedade nas 

mãos da AT que tende para ser imparcial; não estabelecer as adequadas garantias dos 

contribuintes, nomeadamente, no que concerne ao recurso meramente devolutivo; e ser um 

modelo complexo e um retrocesso ao nível da separação de poderes.  

Contudo, não podemos ficar alheios às posições tomadas a nível internacional. A lei 

portuguesa não tem feito mais do que atuar acordo com as diretrizes da UE, da OCDE e 

inclusive das Convenções nas quais Portugal tem participado, flexibilizado o regime de 

derrogação do sigilo bancário e fomentado a troca automática de informações no domínio 

fiscal.  

Podemos questionar-nos se o nosso legislador poderá ir mais além, tornando este regime 

ainda mais flexível e, por ventura, continuando a ampliar o universo de situações previstas no 

artigo 63º-B da LGT, ou estará já a roçar os limites constitucionais? A introdução de uma 

derrogação secreta do sigilo bancário, ainda que de carácter excecional e residual, será o 

primeiro passo de um novo caminho? No limite, a manter-se esta tendência estará o nosso 

ordenamento jurídico a caminhar para uma abolição total do sigilo bancário? 

Da análise da legislação acima efetuada, apenas podemos concluir pela tendência de o nosso 

ordenamento jurídico caminhar para uma abolição total do sigilo bancário. 
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