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Resumo: 

A contabilidade, não sendo um específico meio de prova, manifesta-se sob diversas 

formas no processo judicial tributário português (entendido este em sentido amplo). 

A prova documental contabilística é um dos principais meios de prova nos litígios 

de âmbito tributário, tendo em conta a relação de dependência parcial entre o lucro fiscal 

e o lucro contabilístico em IRC e IRS (categoria B, com contabilidade organizada) e a 

importância da contabilidade nas obrigações acessórias de impostos como o IVA. 

Relativamente à prova documental, veremos que tipo de documentos integram a 

contabilidade, qual o seu valor probatório, e que apreciação fazem os tribunais sobre 

determinados documentos, como aqueles que provam gastos fiscalmente dedutíveis.  

Quanto à prova testemunhal contabilística questionaremos as circunstâncias em que 

é vantajoso requerer este tipo de prova e veremos os limites à produção desta prova, 

nomeadamente de natureza deontológica. O sigilo profissional obriga os contabilistas 

certificado a especiais cuidados quando se vejam na posição de testemunhas numa 

impugnação judicial ou noutro processo judicial tributário. 

Analisaremos também o papel da prova pericial e da importância crescente que esta 

tem nos processos judiciais tributários e o âmbito do atuação dos contabilistas 

certificados. A complexidade de alguns conflitos tributários (como por ex.º aqueles em 

que se discute a aplicação da cláusula geral anti-abuso) justifica que cada vez mais as 

partes se queiram assessorar de profissionais que expliquem ao julgador a natureza de 

determinadas operações com relevância tributária. É, no entanto, ténue a fronteira entre a 

testemunha e o perito pelo que tentaremos elucidar a que se destina cada um destes meios 

de prova. 

Questionaremos também se a contabilidade pode assumir a natureza de confissão 

(facto que traria graves consequências em matéria de presunção da inocência e inversão 

do ónus da prova) e veremos quais as presunções probatórias vigentes na lei fiscal e 

comercial respeitantes à contabilidade (como a do artigo 75.º da LGT), abordando 

questões como o princípio da não inculpação. 

Finalmente refletiremos sobre o papel dos contabilistas certificados nos processo 

judicial tributário, analisando a legitimidade processual dos contabilistas enquanto 

mandatários e confrontando-a com outros papéis que o CC pode aí desempenhar, como o 

de perito ou testemunha, autor de pareceres e juízes árbitros do CAAD (Centro de 

Arbitragem Administrativa). 
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A prova contabilística no processo tributário  

 

1. Introdução  - os meios de prova no processo tributário 

 

O processo judicial tributário (que engloba todos os litígios que envolvem 

judicialmente os sujeitos passivos e a Autoridade Tributária1, e cujo elenco consta do art,º 

97.º do Código do Procedimento e do Processo Tributário - CPPT) admite que as partes 

utilizem “os meios gerais de prova” (art.º 115.º, 1 do CPPT). O elenco destes meios gerais 

de prova2 encontra-se não nas normas tributárias mas nos artigos 349.º a 396.º do Código 

Civil. De acordo com este artigo, são meios de prova as presunções (artigos 349.º a 351.º), 

a confissão (art.º 352.º a 361.º), a prova documental (art.º 362.º a 387.º), a prova pericial 

(art.º 388.º e 389.º), a prova por inspeção (art.º 390.º e 391.º) e a prova testemunhal (art.º 

392.º a 396.º). Adicionalmente, o Código de Processo Civil prevê também a prova por 

apresentação de coisas móveis ou imóveis (art.º 518.º), a prova por declaração de parte 

(art.º 466.º) e as verificações não judiciais qualificadas (artigo 494.º). 

A contabilidade, não sendo um específico meio de prova, manifesta-se sob 

diversas formas no processo judicial tributário português, como veremos em seguida.  

 

2. A contabilidade como meio de prova no direito tributário 

 

A contabilidade é um dos principais meios de prova nos litígios de âmbito 

tributário, tendo em conta a relação de dependência parcial entre o lucro fiscal e o lucro 

contabilístico em IRC e IRS (categoria B, com contabilidade organizada)3 e a importância 

da contabilidade nas obrigações acessórias de impostos como o IVA e o IRC4.  

Muitas vezes, nos processos judiciais tributários, os temas de prova prendem-se 

com a existência ou não da própria contabilidade, com a inscrição de uma determinada 

                                                           
1 Para uma noção de processo judicial tributário ver ROCHA, J. (2014), Lições de Procedimento e Processo Tributário, 

Coimbra Editora, p. 92. Também MORAIS, R. (2016), Manual de Procedimento e Processo Tributário, Almedina. 
2 Os meios de prova são os instrumentos processuais de que se serve o juiz para averiguar os factos e não se confundem 

com as chamadas fontes de prova, que são pré-existentes e extrajurídicas (por exemplo, a parte, a testemunha, o 

documento). Sobre esta distinção, ver CARNELUTTI, F. (1982), La Prueba Civil, tradução de Niceto Alcalá-Zamora 

y Castillo, 2.ª edição, Depalma, Buenos Aires, p. 14-16 e LLUCH, X. A. (2007): “Sobre la prueba y el derecho a la 

prueba en el proceso civil”, Objecto y carga de la Prueba Civil, Bosch Editor, Barcelona, p. 24 
3TAVARES, T. (1999), Da relação de dependência parcial entre a contabilidade e o direito fiscal na determinação 

do rendimento tributável das pessoas colectivas: algumas reflexões ao nível dos custos, CTF. n. 396, p. 47 ss, e 
AGUIAR, N. (2003), “Modelos normativos de relação entre lucro tributário e contabilidade comercial”, Fiscalidade n. 

13/14, 2003, p. 39-49.   
4 Para uma análise das obrigações formais contabilísticas e fiscais ver LOPES, C. (2015): “O papel da contabilidade e 

a prova nos crimes de natureza fiscal”, Revista do CEJ, n.º 1, 1.º semestre, Almedina.  
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operação na contabilidade, com a correta organização e arquivo de documentos, com a 

formalidade dos comprovantes contabilísticos e com a correspondência entre o registo 

contabilístico e as reais operações praticadas pelos agentes económicos5. 

As alterações à contabilidade introduzidas pela adoção do SNC vieram também 

novas dúvidas aos aplicadores sobre se determinadas demonstrações financeiras 

obedecem à (nova) normalização contabilística. O mesmo se diga quando se discuta no 

processo a quantificação de rendimentos ou valores patrimoniais e a qualificação dos 

mesmos elementos com base na (nova) contabilidade, em sede de IRC e IRS (categoria 

B) 6.  

Além disso, o facto de grande parte da regulamentação da contabilidade passar 

por portarias e avisos traz aos aplicadores das normas maior dificuldade de 

acompanhamento da evolução normativa contabilística, com prejuízo da segurança 

jurídica e do princípio da legalidade fiscal. Do elenco das fontes de direito contabilístico 

constam também, como normas aplicáveis subsidiariamente, as IFRS-UE7 e as IFRS em 

estado puro8, que são normas internacionais de complexa aplicação. Acresce que a 

mudança de normas para princípios, paradigma do SNC, acarreta também dificuldades e 

uma maior complexidade na formulação de juízos sobre a conformidade da contabilidade 

com esses princípios.  

Também no Tribunal de Justiça da União Europeia se discutem crescentemente 

questões de direito contabilístico, podendo surgir, no futuro, reenvios prejudiciais de 

questões relativas à compatibilidade das normas portuguesas com a nova diretiva da 

contabilidade ou os regulamentos europeus que aprovam as IFRS-UE9. 

Tudo isto permite preconizar um aumento da relevância da prova contabilística 

nos diversos processos judiciais tributários. 

E urge questionar: que formas pode revestir essa prova? 

A nosso ver poder-se-á falar em prova documental contabilística (que será a mais 

comum) mas também em prova testemunhal e a prova pericial, passando também pelas 

                                                           
5 Sobre algumas das questões a analisar na contabilidade de uma entidade inspecionada ver LOPES, C. (2015): “O 

papel da contabilidade…”, op. cit..  
6 A título meramente exemplificativo vejam-se processos do CAAD nº 251/2015-T (presunção de veracidade da 

declaração e da contabilidade do contribuinte); Processo nº 30/2015-T (dedutibilidade de gastos; ajustamentos 

contabilísticos de transição decorrentes da introdução do SNC e justo valor); Processo nº 367/2014-T (princípio da 

especialização dos exercícios); 25/2015-T (ajustamentos pelo justo valor); 126/2015-T (instrumentos financeiros: 

ajustamentos pelo justo valor); 
7 Que englobam as IFRS que foram formalmente recebidas pela UE, através de um processo de endorsement, que 

designaremos por IFRS-UE, e que só entram em vigor após publicação em regulamento europeu. 
8 Emitidas pelo IASB-  International Accounting Standards Board. 
9 Ver o nosso COSTA, S. (2015), “A contabilidade na jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia”, revista 

TOC 181, p. 58 a 61. 
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presunções contabilísticas e pela possibilidade de ver na contabilidade uma confissão, 

hipótese que abordaremos mais adiante. 

 

2.1 A prova documental contabilística 

 

A contabilidade é essencialmente um conjunto de documentos, sejam eles em 

papel ou em formato eletrónico. Por outro lado será este o meio de prova aceite 

unanimemente em todos os procedimentos e processos tributários. A prova documental 

contabilística expressa-se nos documentos (em sentido amplo) que incluem a 

contabilidade formal dos comerciantes (as contas anuais), e os documentos que lhe 

servem de suporte (por exemplo faturas e recibos). 

Em Portugal a definição de documento está no art.º 362.º do Código Civil, e será 

“qualquer objeto elaborado pelo homem com o fim de reproduzir ou representar uma 

pessoa, coisa ou facto”10; Quanto à sua força probatória há que distinguir entre os 

documentos particulares, os documentos autênticos e os autenticados11. Grande parte dos 

documentos contabilísticos são hoje documentos particulares, em formato eletrónico. 

Segundo CORDEIRO12 as contas no seu todo desempenham várias funções, 

nomeadamente a função comercial13, financeira14, técnica e industrial15, mobiliária16 e 

fiscal17. Acrescentamos nós que a contabilidade tem também uma inegável função 

probatória, cuja autonomização se justifica, quer a nível comercial, quer principalmente 

a nível fiscal. 

O legislador faz exigências não só aos aspetos formais dos documentos mas 

também às suas características para efeito de exportação informática. A Portaria n.º 321-

A/2007, de 26 de março, veio instituir o SAFT-PT (Standard Audit File for Tax Purposes 

- Versão Portuguesa) para os sujeitos passivos de IRC. Trata-se de um ficheiro 

                                                           
10 Ver artigos 362.º a 387.º do Código Civil.  
11 Sobre as diferenças ver RODRIGUES, F. (2015), Os Meios de Prova…, op. cit., p. 73-99.  
12CORDEIRO, A. (2008), Introdução ao Direito da Prestação de Contas, Almedina, Coimbra, p. 71.  
13 A este nível a principal função seria a de prestar informação ao próprio comerciante, desempenhando acessoriamente 

uma função ao nível da prova – cf. CORDEIRO, A. (2008), Introdução ao Direito…, op. cit., idem. 
14 Permite a descrição do valor do património da empresa, através fundamentalmente do balanço e balancetes- cf. 

CORDEIRO, A. (2008), Introdução ao Direito…, …, op. cit.,  idem. 
15 Esta função permitiria decompor o custo de produção e introduzir procedimentos de racionalização cf. CORDEIRO, 

A. (2008), Introdução ao Direito…, op. cit., idem. A este nível terão muita importância quer a contabilidade analítica, 

quer a contabilidade de custos. 
16 As contas permitem proporcionar informação clara e transparente ao mercado de capitais. Esta função tem vindo a 

ser privilegiada pelo processo de adoção dos IAS/IFRS que tiveram como principais destinatários os grupos com 

sociedades cotadas. 
17 A função fiscal da contabilidade prende-se como seu papel na determinação da matéria coletável tanto no IRC como 

na categoria B do IRS, como já demonstramos, sendo também relevante no IVA. Como não podemos deixar de realçar, 

a contabilidade tem também um importante valor fiscal probatório, que analisaremos ao longo deste capítulo.  
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normalizado que contém dados contabilísticos que se podem exportar de forma rápida, de 

um sistema contabilístico18.  

Dentro dos chamados documentos que integram a contabilidade têm particular 

importância as demonstrações financeiras, definidas no art.º 11.º do DL n.º 158/2009 e 

no ponto 2.1.4 do SNC19. As entidades obrigadas a ter contabilidade organizada devem 

elaborar o balanço, a demonstração de resultados por naturezas (DR), a demonstração das 

alterações no capital próprio (DACP), a demonstração dos fluxos de caixa (DFC) e o 

anexo. Adicionalmente, e nos termos do art.º 11.º, n.º 220, poderá ser apresentada uma 

demonstração de resultados por funções. O conteúdo das demonstrações financeiras é 

fortemente influenciado pela Estrutura Concetual do SNC21, cuja finalidade é estabelecer 

“conceitos que estão subjacentes à preparação e apresentação das demonstrações 

financeiras para utentes externos, seja pelas entidades que preparam um conjunto 

completo de demonstrações financeiras, seja pelas pequenas entidades”22.  

A par das demonstrações já referidas poderão existir demonstrações financeiras 

que sirvam as necessidades de utentes com necessidades particulares de informação23. 

Além destes documentos continuará a exigir-se às sociedades comerciais o 

relatório de gestão24, nos termos dos artigos 65.º, n.º 1, 66.º, 263.º, 451.º e 453.º do CSC, 

e o relatório de gestão consolidado25, (regulado nos art.s 508.º-C e 508.º-D do CSC). Estes 

documentos devem ser “elaborados e assinados pelos gerentes, administradores ou 

diretores que estiverem em funções ao tempo da apresentação” (art.º 65.º, 4 CSC) e devem 

permitir uma avaliação da atividade desenvolvida pela empresa ao longo do exercício. 

Estão dispensadas da elaboração do relatório de gestão as microentidades, nos termos do 

                                                           
18 A inexistência do modelo de exportação de ficheiros está expressamente prevista no art.º 120.º do RGIT, na redação 

que lhe foi dada pela Lei OE 2008. Dita conduta é punida com coima de 150 a 15.000 euros. 
19 Para uma análise prática do conteúdo das diversas demonstrações na sequência do SNC, ver LOPES, I. L. (2013), 

Contabilidade Financeira – Preparação das Demonstrações Financeiras, sua Divulgação e análise, Escolar Editora, 

Lisboa, p. 42 ss. Segundo o ponto 2.1.3 do SNC “as demonstrações financeiras são uma representação estruturada da 

posição financeira e do desempenho financeiro de uma entidade. O objetivo das demonstrações financeiras de 

finalidades gerais é o de proporcionar informação acerca da posição financeira, do desempenho financeiro e dos fluxos 

de caixa de uma entidade que seja útil a uma vasta gama de utentes na tomada de decisões económicas. As 

demonstrações financeiras também mostram os resultados da condução por parte do órgão de gestão dos recursos a ele 

confiados. 
20 Anteriormente, e até à aprovação do DL n.º 98/2015, este número era o n.º 3. 
21 RODRIGUES, J.: Sistema de Normalização... op. cit., p. 494-496 desenvolve a ligação entre a estrutura concetual e 

a as demonstrações financeiras. Ver também ARAÚJO, D.N., CARDOSO, P. e NOVAIS, J.: Manual de Prestação de 

Contas…, op. cit., p. 61-66. 
22 Parágrafo 2 da EC. 
23 Como as entidades sujeitas à supervisão do BP, do IPS e da CMVM.   
24 Sobre o conteúdo deste relatório ver CORDEIRO, A. (2011), (coord.) Código das Sociedades Comerciais Anotado, 

Almedina, 2.ª edição, p. 264 e 265, ARAÚJO, D.N., CARDOSO, P. e NOVAIS, J.: Manual de Prestação de Contas…, 

op. cit., p. 31-48 e COSTA, A. e ALVES, G. (2014) Contabilidade Financeira, 9.ª edição, Editora Rei dos Livros, 

Lisboa, p. 1174.   
25 ARAÚJO, D.N., CARDOSO, P. e NOVAIS, J.: Manual de Prestação de Contas…, op. cit., p. 51-52. 
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art.º 66.º, 6 CSC26. 

O diploma que aprova o SNC prevê também a criação de modelos simplificados 

para as empresas que possam adotar a “Norma Contabilística e de Relato Financeiro para 

Pequenas Entidades”, entretanto também já publicados27. 

Para além das demonstrações financeiras revestem interesse para prova dos factos 

tributários os comprovantes contabilísticos, como faturas e recibos, bem como 

documentos complementares, como mapas de amortizações ou mapas de ajudas de 

custo28. Em muitos processos fiscais discute-se a validade formal dos documentos que 

serviram de suporte à inscrição contabilística ou mesmo se os documentos se encontram 

registados na contabilidade. 

 Da mesma forma, as declarações fiscais serão determinantes na análise de 

questões como o cumprimento das obrigações acessórias ou para verificação da sua 

contabilidade com restantes elementos contabilísticos. 

Uma última nota para um conflito que por vezes se poderá sentir durante uma 

inspeção tributária: o conflito entre o dever de cooperação com a AT (59.º LGT) e o 

direito à não autoinculpação29. Se o contribuinte entender que este prevalece pode recusar 

a entrega dos documentos contabilísticos, à luz do art.º 63.º, 5, d) LGT, e só poderão 

constar do processo judicial tributário cumpridas as formalidades legais. 

 

2.2. A prova testemunhal contabilística 

 

A prova testemunhal está prevista nos artigos 392.º a 396.º do Código Civil e 

também nos artigos 118.º e 119.º CPPT. Em Portugal, para além dos docentes de 

Contabilidade, as duas profissões organizadas mais habilitadas para testemunhar nesta 

                                                           
26 Em de 22 de outubro de 2014 foi publicada a Diretiva 2014/95/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera 

a Diretiva 2013/34/UE no que se refere à divulgação de informações não financeiras e de informações sobre a 

diversidade por parte de certas grandes empresas e grupos. Estas demonstrações não financeiras devem ser incluídas 

no relatório de gestão ou no relatório de gestão consolidado (art.s. 19.º-A e 29.º-A da diretiva 2013/35/UE), e devem 

conter “informações bastantes para uma compreensão da evolução, do desempenho, da posição e do impacto das suas 

atividades, referentes, no mínimo, às questões ambientais, sociais e relativas aos trabalhadores, ao respeito dos direitos 

humanos, ao combate à corrupção e às tentativas de suborno”. 
27 Cfr. portaria n.º 220/2015 de 24 de julho. 
28 Referindo-se à importância da prova dos fluxos financeiros: LOPES, C. (2015): “O papel da contabilidade e a prova 

nos crimes de natureza fiscal”, Revista do CEJ, n.º 1, 1.º semestre, Almedina.  

 
29 No ordenamento jurídico português o direito à não autoinculpação resulta quer do artigo 32.º da CRP quer do artigo 

6.º da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, de acordo com a interpretação que tem vindo a ser fixada pelo 

Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, em acórdãos como os proferidos nos casos Saunders, c. A.P., M.P and T.P. 

v. Switzerland, e c. J.B. v. Switzerland. 
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matéria são os Contabilistas Certificados (CC) e os Revisores Oficiais de Contas (ROC)30. 

Trata-se de duas profissões reguladas por lei31, e que nas suas funções matriciais têm 

respetivamente a elaboração da contabilidade e o seu controlo. Da mesma forma, a 

Administração Tributária recolhe sistematicamente os depoimentos destes profissionais 

em sede de inspeção, já que a lei lhe confere um direito especial de acesso ao contabilista 

certificado e ao revisor oficial de contas32. 

Estes profissionais da contabilidade e da auditoria, como testemunhas, estão 

limitados pelo sigilo profissional33, que legitima a sua não-colaboração legitima com a 

Autoridade Tributária, nos termos do art.º 63.º da LGT34, e podem invocar esse mesmo 

dever de sigilo perante o tribunal. A violação do dever de sigilo pode implicar 

responsabilidade disciplinar (por violar o EOCC), civil (gerando deveres indemnizatórios 

perante os clientes) e penal (crime de violação de segredo), pelo que deverá sempre haver 

cuidado com a quebra desta obrigação legal.  

Nem sempre é fácil traçar a fronteira entre o papel do CC e do ROC como 

testemunhas e peritos. Na primeira faceta, deverão depor sobre factos sobre os quais 

tenham conhecimento (como se determinada operação está lançada na contabilidade de 

um contribuinte ou se este possui as demonstrações financeiras obrigatórias); na segunda, 

emitem juízos técnicos sobre os factos (como saber se determinada qualificação 

                                                           
30 A auditoria às contas é um ato próprio dos revisores oficiais de contas, nos termos dos art.os 41.º e 42.º do EOROC. 

No âmbito dessa atividade o ROC deve recolher a chamada prova documental de auditoria que, segundo COSTA, A. 

B. (2014), Auditoria Financeira, Teoria & Prática, 10.ª edição, Letras e conceitos, lda, p. 279, “é também 

imprescindível quando em tribunal se torna necessário demonstrar que o relatório emitido se baseou em informação 

recolhida e devidamente tratada”. Ao prestar depoimento como testemunha o ROC poderá assim munir-se das 

evidências documentais que foi recolhendo no exercício da sua atividade. 
31 Nomeadamente a Lei n.º 139/2015, de 7 de setembro, que transforma a OTOC na Ordem dos Contabilistas 

Certificados (OCC) e a Lei n.º 140/2015, de 7 de setembro, que aprovou o novo Estatuto da OROC. 
32 Por ex.º, art.º29.º, 1, g) do  Regime Complementar do Procedimento de Inspeção Tributária e Aduaneira. 
33 É também relevante o dever previsto na alínea b) do mesmo art.º que prescreve ser dever do TOC perante os seus 

clientes “abster-se de qualquer procedimento que ponha em causa tais entidades”; 
34 Sobre os limites à não colaboração dos TOC/contabilistas certificados com a AT ver COSTA, S. (2013), 

“Os limites ao dever de colaboração com a inspeção tributária – o direito à não auto-inculpação e o sigilo 

profissional dos TOC”, em Revista da Associação dos Profissionais da Inspeção Tributária, p. 8-13. O sigilo 

profissional está previsto para os TOC/contabilistas certificados no n.º 1, al.ª d) do art.º 72.º do EOCC, 

segundo o qual “nas suas relações com as entidades a que prestem serviços, constituem deveres dos técnicos 

oficiais de contas: (…) c) Guardar segredo profissional sobre os factos e documentos de que tomem 

conhecimento no exercício das suas funções, dele só podendo ser dispensados por tais entidades, por 

decisão judicial ou pelo conselho diretivo da Ordem. A lei passou a permitir levantamento do sigilo pelo 

conselho diretivo da OCC, tendo também desaparecido da lei a expressão “sem prejuízo dos deveres legais 

de informação perante a Direção-Geral dos Impostos, a Inspeção-Geral de Finanças e outros organismos 

legalmente competentes na matéria” – a nosso ver, bem. Relativamente aos ROC, o dever de sigilo está 

previsto no art.º 84.º do novo EOROC (aprovado pela Lei n.º 140/2015, d 7 de setembro), e no art.º 8.º do 

Código de Ética e Deontologia Profissional dos Revisores Oficiais de Contas, publicado no Diário da 

República, III Série, n.º 297, de 26 de dezembro de 2001. Para uma análise das especificidades da prova 

testemunhal no processo civil, aplicável subsidiariamente no procedimento tributário, ver RODRIGUES, 

F. (2015), Os Meios de Prova…, op. cit., p. 167-234. 
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contabilística está conforme ao SNC). Analisaremos em seguida este específico meio de 

prova. 

2.3 A prova pericial contabilística 

A prova pericial está prevista, em termos gerais, no Código Civil, nos artigos 388.º 

e 389.º35 e, para os processos judiciais tributários, no art.º 116.º CPPT. A epígrafe do 

artigo parece confundir um tipo de prova documental (o parecer) com a prova pericial 

propriamente dita. Nos termos da lei “poderá haver prova pericial no processo de 

impugnação judicial sempre que o juiz entenda necessário o parecer de técnicos 

especializados”. A perícia é ordenada pelo juiz, oficiosamente ou a pedido do impugnante 

ou do representante da Fazenda Pública, formulado, respetivamente, na petição inicial ou 

no pedido arbitral e na resposta, podendo também ser requerida no prazo de 20 dias após 

a notificação das informações oficiais, se a elas houver lugar. 

A prova pericial referida nos números anteriores é regulada nos termos do Código 

de Processo Civil, tendo sofrido alterações com a última reforma do CPC (onde, por ex.º, 

a perícia singular passou a ser a regra). 

As crescentes e constantes alterações ao SNC justificarão, a nosso ver, um 

aumento do recurso a este tipo de prova, de forma a dirimir questões técnicas levantadas 

pelas novas demonstrações financeiras, quer quanto à forma quer quanto ao conteúdo. 

2.4. A contabilidade como confissão? 

A confissão enquanto meio de prova está prevista nos art.º 352.º a 361.º do Código 

Civil36. Uma questão que urge colocar é se os lançamentos contabilísticos e as declarações 

fiscais não conterão em si mesmos uma confissão, entendida esta como o 

“reconhecimento que a parte faz da realidade de um facto que lhe é desfavorável e 

favorece a parte contrária”37. A doutrina e jurisprudência não têm seguido essa posição, 

reservando a confissão para situações em que o declarante depõe perante a Administração 

                                                           
35 Ver RODRIGUES, F. (2015), Os Meios de Prova…, op. cit., p. 139-151. 
36 Sobre a confissão no direito português ver LEBRE DE FREITAS, J.: A Confissão no Direito Probatório, Coimbra 

Editora, Coimbra, 1991, SERRA, A. (1967), “Sobre a impugnação de confissão, desistência e transacção”, RLJ n.º 

3331-3338, ano 99.º e 100º. 

, 1967, LOPES-CARDOSO, A. (1990), A Confissão, Desistência e Transacão em Processo Civil e do Trabalho, 

Almedina, Coimbra e, num trabalho mais recente, RODRIGUES, F. (2015), Os Meios de Prova em Processo Civil, 

Almedina, Coimbra, p. 51-69. 
37 RODRIGUES, F. (2015), Os Meios de Prova…, op. cit., p. 51. 
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Tributária ou perante o juiz, e ainda para a emissão de documentos em que declare de 

forma autónoma ter praticado determinado facto jurídico. Com a emissão de certificados 

de assinatura digital reveste hoje particular interesse a análise do caráter confessional de 

um documento assinado digitalmente por um declarante. 

Em nossa opinião a contabilidade não contém confissões dos factos declarados, 

até pelas importantes consequências probatórias que essa solução implicaria, impedindo 

prova em contrário. O contribuinte tem direito a corrigir os factos praticados (como 

lançamentos contabilísticos), em caso de erro, e a corrigir e substituir as declarações 

apresentadas, o que seria incompatível com as regras aplicáveis no direito civil à 

confissão. No entanto, a qualificação contabilística de um facto em si própria pode ter 

efeitos probatórios - como o do reconhecimento de um risco de incobrabilidade para 

efeitos de constituição de uma provisão para créditos de cobrança duvidosa38. 

2.5 Presunções em torno da contabilidade 

 Como afirma GOMES39, as presunções “em bom rigor não constituem um 

verdadeiro meio de prova, com autonomia processual”. Ainda assim, constam do elenco 

dos meios de prova do nosso Código Civil40, A noção de presunção é-nos dada pelo art.º 

349.º do Código Civil, segundo o qual presunções “são as ilações que a lei ou o julgador 

tira de um facto conhecido para firmar um facto desconhecido”. 

A contabilidade goza de duas importantes presunções no direito português: uma 

no direito mercantil, prevista no art.º 44.º do Código Comercial41, outra no direito fiscal, 

decorrente do art.º 75.º da LGT e que se prendem com o valor probatório da contabilidade. 

No Código Comercial, pese embora subsista a presunção a favor do comerciante 

que tenha os seus livros devidamente arrumados, a prova documental contabilística não 

                                                           
38 Nesse sentido ver AGUIAR, N. (2008), “Lucro tributável e contabilidade na jurisprudência dos tribunais tributários 

superiores”, Revista Fiscal 2/2008, p. 17. 
39 GOMES, M. T. (2005) “Um olhar sobre a prova em demanda da verdade no processo civil”, Revista do CEJ, n.º 

3/2005, p. 134. 
40 Nos artigos 349.º a 351.º. 
41Sobre o valor probatório da contabilidade no direito mercantil ver COELHO, J. M. (1953), “A escrituração 

comercial como meio de prova”, Separata da Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 

vol. VIII, 1951. De entre os autores mais recentes ver ABREU, J. M. (2014), Curso de Direito Comercial, Vol. I., 9.ª 

edição, Almedina, Coimbra, p. 189, CORREIA, M. J. A. (2011) Direito Comercial – Direito da empresa, 12.ª edição, 

revista e atualizada, EDIFORUM, Lisboa, p. 93 e 94, CARDOSO, J. (1992), Noções de Direito Comercial, 12.ª edição, 

Lisboa, Rei dos Livros, p. 115, OLAVO, F. (1970), Direito Comercial, vol. I, 2.ª edição, Lisboa, 1970, p. 362 ss, e 

BRITO CORREIA, L., Direito comercial , vol. I, Lisboa, AAFDL, 1987, p. 318. Ver também ROCCO, A., Princípios 

de Direito Comercial - Parte Geral, traduzida por Cabral de Moncada, Arménio Machado Editor, Coimbra, p. 487 e 

ss. Há ainda dois manuais do início do século que se referem a esta questão em termos ainda atuais: ANTHERO, A., 

Comentário ao Código Commercial Portuguez, 2.ª edição, vol. I, Porto, Companhia Portuguesa Editora, lda, 1913, p. 

117 e ss, e PAES TELLES DE UTRA MACHADO, J., Acórdãos e Anotações ao Código Comercial Português, Livraria 

Moraes, Lisboa, p. 68 e ss.  
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deixará de ser valorada juntamente com outros meios de prova ao dispor do julgador, 

sendo uma presunção ilidível. 

 Já o n.º 1 do art.º 75.º da LGT dispõe que: “presumem-se verdadeiras e de boa-fé 

as declarações dos contribuintes apresentadas nos termos previstos na lei, bem como os 

dados e apuramentos inscritos na sua contabilidade ou escrita, quando estas estiverem 

organizadas de acordo com a legislação comercial e fiscal”. Como dizem CAMPOS, 

RODRIGUES e SOUSA42 “se a administração tributária não demonstrar a falta de 

correspondência entre o teor de tais declarações, contabilidade ou escrita e a realidade, o 

seu conteúdo terá de considerar-se como verdadeiro”. 

O afastamento desta presunção assenta em pressupostos previstos expressamente 

no n.º 2 do artigo 75.º da LGT. Um desses pressupostos dá-se 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” [alínea a)]; Como afirma VIDAL MATOS43 “a existência destas presunções de 

verdade encontra-se condicionada ao correto cumprimento de deveres acessórios pelos 

contribuintes”. Cumpre aqui reafirmar que, a nosso ver, não será qualquer pequena 

irregularidade, erro ou omissão que porá em causa a presunção de boa-fé e verdade da 

contabilidade e escrita dos contribuintes, devendo a Autoridade Tributária pautar-se pelo 

princípio da boa-fé e da descoberta da verdade material.  

A esse propósito CARVALHO44 afirma que “no caso de se estar em presença de 

(…) uma escrita formalmente organizada, caberá  à Autoridade Tributária e Aduaneira 

ilidir, através de prova, a presunção de veracidade de que gozam as declarações do 

contribuinte e essa escrita”. 

Caso a administração consiga afastar a presunção, a prova dos factos que são 

objeto da contabilidade fica sujeita às regras previstas no artigo 74.º da LGT, e 

nomeadamente à regra prevista no seu n.º 1, que diz que “o ónus da prova dos factos 

constitutivos dos direitos da administração tributária ou dos contribuintes recai sobre 

quem os invoque45. Esta circunstância “traduzir-se-á, na prática, numa verdadeira 

inversão do ónus da prova relativamente aos factos a que se refere a omissão, pois à 

                                                           
42CAMPOS, D., RODRIGUES, B. e SOUSA, J. (2012), Lei Geral Tributária anotada e comentada, 4.ª edição, 

Encontro da Escrita, Lisboa, p. 664.  
43MATOS, P. (2010), O Princípio do Inquisitório no Procedimento Tributário, Coimbra Editora, p. 119. 
44 CARVALHO (2011), “Avaliação Indireta da matéria coletável”, I Congresso de Direito Fiscal (TEIXEIRA, G., dir. 

e FERREIRA DA CUNHA, A. coord.), Vida Económica, Porto., p. 35 
45 Para um comentário a estas regras de prova, que se assemelham às do processo civil, ver LEITE DE CAMPOS, D., 

SILVA RODRIGUES, B. e LOPES DE SOUSA, J., (2012),  Lei Geral Tributária…, op. cit., p. 654-657.  
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administração tributária caberá apenas provar a existência da deficiência na contabilidade 

ou escrita”46.   

Demonstrando-se a existência de irregularidades na contabilidade poderá a 

administração deitar mão a métodos indiretos de determinação da matéria coletável, se se 

verificar o disposto no artigo 87.º, b) da LGT. Algumas irregularidades contabilísticas 

não permitirão o recurso à avaliação indireta, mas, ainda assim, terá o contribuinte de 

fazer prova dos factos relevantes para a fixação da matéria coletável nos pontos em haja 

anomalias na contabilidade e na escrita. 

O segundo pressuposto que permite afastar a presunção de verdade da 

contabilidade e escrituração verifica-se quando “o contribuinte não cumprir os deveres 

que lhe couberem de esclarecimento da sua situação tributária, salvo quando, nos termos 

da presente lei, for legítima a recusa da prestação de informações” – art.º 75.º, 2, b) LGT. 

 

3. A crescente importância da prova contabilística no processo arbitral tributário 

O Regime Jurídico da Arbitragem em Matéria Tributária, aprovado pelo Decreto-

-Lei n.º 10/2011, de 20 de janeiro47, não contém nenhuma norma específica sobre os 

meios de prova admitidos no processo arbitral. Há, no entanto, um conjunto de princípios 

que se referem à prova, bem como normas subsidiárias que nos permitem uma abordagem 

ao tema da prova no processo arbitral, centrada na prova contabilística. 

No processo arbitral tributário serão admissíveis todos estes meios de prova 

embora se privilegie a prova documental, por razões de celeridade, de segurança jurídica 

e tendo em conta as matérias que normalmente são objeto de pedido arbitral. As partes 

optam também muitas vezes por não requerer prova testemunhal, por haver limitações ao 

recurso em matéria de facto. O tribunal arbitral pode, por seu lado, indeferir a produção 

de alguma das provas requeridas, desde que o fundamente, ao abrigo de princípios como 

o da imediação, da celeridade ou o da livre condução do processo. 

De acordo com o n.º 2 do art.º 10.º do RJAT48, o pedido de constituição de tribunal 

arbitral deve conter “os elementos de prova dos factos indicados e a indicação dos meios 

de prova a produzir” (alínea d). Há no entanto jurisprudência arbitral que admite a junção 

                                                           
46 CAMPOS, D., RODRIGUES, B. e SOUSA, J. (2012), Lei Geral Tributária …, op. cit., p. 665.  
47 E cuja redação atual resulta das alterações introduzidas pela Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro (Orçamento do 

Estado para 2013). 
48 A que corresponde o artigo 108.º, 3 do CPPT para a impugnação judicial.  
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adicional de prova documental no decurso do processo (veja-se, por ex.º, o acórdão 

proferida no processo 236/2014-T49). 

 Cada vez mais a prova contabilística, em cada uma das vertentes supra analisadas, 

tende a desempenhar um importante papel no processo arbitral tributário. 

Por todas estas razões, preconizamos uma crescente importância da prova 

contabilística, em todas as suas vertentes, no processo arbitral tributário. 

4. O papel dos contabilistas certificados nos processo judicial tributário, 

Como vimos nos pontos anteriores, os contabilistas certificados podem 

desempenhar um importante papel nos processos judiciais tributários seja como 

testemunhas ou peritos. Podem também elaborar pareceres a juntar como meio de prova 

com os articulados ou, em alguns casos, supervenientemente.  

Outro papel que o CC podem exercer, agora no processo arbitral tributário, é o 

papel de juiz-árbitro. Uma das principais particularidades do processo arbitral tributário 

é a possibilidade de nomeação de árbitros licenciados em economia e gestão (alguns deles 

CC), “nas questões que exijam um conhecimento especializado de outras áreas” (art.º 7.º 

RJAT). Os referidos árbitros devem cumprir os restantes requisitos previstos na lei: 

experiência superior a 10 anos na área do direito tributário e comprovada capacidade 

técnica, idoneidade moral e sentido de interesse público. 

Os árbitros não juristas são quase sempre pessoas com sólida formação 

contabilística, o que permite uma apreciação e valoração das provas contabilísticas em 

dimensões que os juristas nem sempre estarão em condições de efetuar. Valerá assim a 

pena para as partes não só o levantamento de questões de direito contabilístico como a 

junção de prova documental contabilística, já que neste tipo de processo existe a 

possibilidade de ter contabilistas certificados, revisores oficiais de contas e economistas 

a analisar os meios probatórios remetidos pelas partes.  

Outro importante papel a desempenhar nos processos judiciais tributários é o poder 

de representação das partes. Nos termos do n.º 2 do art.º 10.º do Estatuto da Ordem dos 

Contabilistas Certificados (aprovado pela Lei n.º 139/2015 de 7 de setembro), compete 

aos contabilistas certificados:  

                                                           
49 Disponível em https://caad.org.pt/tributario/decisoes/ acedida em 09-05-3016. Neste processo, o tribunal arbitral 

autorizou a junção de documentos em atenção aos princípios da livre determinação das diligências de produção de 

prova (art. 16.º, al. e) do RJAT), da oficialidade e da investigação ou inquisitório (art.º 13.º, n.º 1 do Código de 

Procedimento de Processo Tributário (CPPT), aplicável ex vi art. 29.º, n.º 1, al a) do RJAT e 99.º, 1 LGT.  
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“b) Intervir, em representação dos sujeitos passivos por cujas contabilidades sejam 

responsáveis, na fase graciosa do procedimento tributário e no processo tributário, até ao 

limite a partir do qual, nos termos legais, é obrigatória a constituição de advogado, no 

âmbito de questões relacionadas com as suas competências específicas”. 

Esse limite, por sua vez, consta do art..º 6.º n.º 1 do CPPT conjugado com o art.º 

105.º da Lei Geral Tributária, e atualmente é de 10.000 euros (dobro da alçada dos 

tribunais de primeira instância).  

Por sua vez o art.º 5.º do CPPT determina que “o mandato judicial, nos termos da 

lei, só pode ser exercido por advogados, advogados-estagiários e solicitadores quando se 

suscitem ou discutam questões de direito perante a administração tributária em quaisquer 

reclamações, petições ou recursos”. Este artigo abrange o procedimento tributário, mas 

falta na lei idêntica norma respeitante ao processo judicial tributário, o que não se 

compreende.  

A nosso ver essa legitimidade é uma faca de dois gumes, na medida em que por um 

lado aumenta o âmbito de atuação profissional dos CC mas por outro lado aumenta 

também a sua responsabilidade. 

Por um lado, a lei não circunscreve esta representação a certo tipo de processo 

judicial tributário, abrangendo à partida todos os que constam do art.º 97.º CPPT. Alguns 

desses processos são eminentemente jurídicos, como a reclamação judicial de atos 

praticados na execução fiscal (276.º CPPT), a anulação de venda, os embargos de terceiro 

ou a impugnação de providências cautelares. Outros processos, como a arbitragem, não 

constam do elenco legal pelo que a nosso ver não estão abrangidos pelo art.º 10.º EOCC. 

Outro que também não consta do elenco é o recurso judicial da decisão que aplica coimas, 

pelo que, a nosso ver, está excluído da previsão do Estatuto da OCC.  

Um dos problemas que a representação do cliente acarreta é, a nosso ver, a 

impossibilidade de o CC ser simultaneamente mandatário e testemunha ou perito num 

processo. Às vezes é mais valioso para o cliente ter o CC a testemunhar do que a assinar 

a petição. 

Há depois algumas dificuldades práticas que também se podem colocar como se é 

obrigatória a procuração ou se a legitimidade do CC abrange o poder para fazer 

procuração ou se é antes um ato próprio de advogado e solicitador. 

Por outro lado poder-se-á discutir se o CC está preparado para inquirir testemunhas 

e peritos no decurso do processo, despoletar incidentes, requerer contradita, exercer 
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direito de protesto, enfim, utilizar todos os meios processuais aplicáveis subsidiariamente 

aos processos tributários e que estão previstos no Código de Processo Civil. 

 A nosso ver justificar-se-ia uma delimitação legal das situações em que o CC pode 

intervir no processo judicial tributário, que não atenda só ao valor do processo mas ao 

tipo de ação e às questões que se discutam no processo, até para proteção do próprio 

contabilista certificado. 

 

CONCLUSÕES: 

 

1.  A contabilidade tem uma importância crescente como meio de prova nos 

processos judiciais tributários, nomeadamente naqueles onde se discutem factos e 

questões de direito de natureza contabilística. 

2. A prova documental é a principal forma de expressão da contabilidade como meio 

de prova nos processos judiciais tributários. 

3. Enquanto testemunha o CC não fica dispensado de observar o dever de sigilo 

profissional pelo que é legítima a sua não colaboração com esse fundamento. 

4. Enquanto perito, o CC está especialmente apto a esclarecer aspetos técnicos da 

aplicação do direito contabilístico.  

5. O processo arbitral tributário também permite que se produza prova documental, 

testemunhal e pericial contabilística, com forte preferência pela primeira, tendo 

em conta as questões que cada vez mais se discutem nesse tipo de processo. 

6. Os contabilistas certificados podem intervir nos processos judiciais tributários 

como testemunhas, peritos, autores de pareceres, representantes das partes e 

juízes-árbitros. 

7. A legitimidade prevista no art.º 10.º EOCC implica um aumento das 

responsabilidades do CC, pelo que se justificaria uma delimitação legal das 

situações em que o CC pode intervir no processo judicial tributário, que não 

atenda só ao valor do processo mas também ao tipo de ação e às questões que se 

discutam no processo, até para proteção do próprio contabilista certificado. 
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