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TELLES REFORÇA EQUIPA
DE DIREITO FINANCEIRO

SÍLVIA FERREIRA
Advogada na Macedo
Vitorino & Associados

O

Contribuinte
a tempo inteiro
Manuel Moreira/CM

cidadãocomum,duranteoseudiaadia,assume por diversas vezes o papel de contribuinte: quer seja no IVA que paga ao
pequeno-almoço,nasportagensquepagaa
caminho do trabalho, ou no IMI (e agora
tambémnoAIMI)quepagapelacasaàqual
regressaao final do dia. Todavia, o nível de
compromisso do contribuinte com o Estadonãovaificarporaqui.
Comacriaçãodoserviçopúblicodenotificaçõeseletrónicasedamoradaúnicadigital,asnotificaçõesefetuadasparaodomicíliofiscaleletrónicodocontribuinteconsideram-seefetuadasnoquintodiaposterior
àsuadisponibilização.
Ouseja,aleivempresumirqueocontribuinteviuanotificaçãocincodiasdepoisde
areceberatravésdoserviçopúblicodenotificaçõeseletrónicas(osítiodaInternetoua
aplicaçãomóveldisponibilizadaparaoefeito)diminuindooanteriorperíodode25dias
para as notificações feitas através da caixa
postaleletrónica.
Einteressaquetenhaounãovistoanotificação? Muito pouco. Para que se afaste
estapresunção, o contribuinte teráde provar que não viu anotificação por causaque
nãolhesejaimputável.Ouseja,terádeprovar que não viu, não porque não quis, mas
simporquenãopôde.
Nos dias daeradigital, estaprovapode
serbastantecomplicada–nãoéfácilalegar
queseestavanumsítiosemredeesemacessoàinternet.
Masessessítios,paranossobem,ainda
existem.Oquenãopodeexistiréumaobrigaçãoimplícitaqueforceocontribuinteaestarconstantementesobvigilância,sobpena
denãosaber,porumlado,queexisteumprocessonãojudicialiniciadocontrasie,poroutro,queestáadecorreroprazoquetempara
sedefenderdessemesmoprocesso.
Porque o que estáaqui em causaé precisamenteomomentoapartirdoqualsecomeçaacontaroprazoqueocontribuintetem
paraexercerasuadefesa.
Nãoqueremos,contudo,afastardefini-

Bruno Azevedo Rodrigues e Márcio Carreira Nobre vão reforçar a
equipa da sociedade de advogados Telles, na área de prática de
Financeiro, Projectos e Mercado
de Capitais. Até agora ligados ao
escritório de Lisboa da DLA Piper,
ambos têm experiência no sector
financeiro e das infraestruturas,
tendo estado envolvidos em algumas operações relevantes nos últimos anos enquanto assessores
jurídicos. Bruno Azevedo Rodrigues entra na Telles como sócio e
Márcio Carreira Nobre como “of
counsel”. I

RECURSOS HUMANOS II

SRS GANHA “OF COUNSEL”
PARA O DIREITO EUROPEU

tivamentetodaequalquer
acidente de viação no dia
As garantias do
presunção de notificação,
emque recebe umanotificontribuinte
sobpenadeimpossibilitar
cação e ficainternado duperante a
acomunicaçãoeagilização
rante uma semana, quanAdministração
dosprocessostributários.
estão consagradas do sairdo hospital, vai deTodavia, é necessário
parar-se comumprazo de
na Constituição.
ponderarqualaimportândefesa com menos dois
cia de um processo tribudias. E o contribuinte,
tário mais célere e qual a
alémde se preocuparcom
importânciadasgarantias
a sua recuperação, terá
dedefesadocontribuinte–ponderaçãoque tambémdesepreocuparemafastarapresóemabstratopodeparecerdifícil,umavez sunção de notificação.
que as garantias do contribuinte perante a
Masnãopodemosperderdevistaquea
Administração são de tal importância que presunçãoéumacriaçãolegislativaqueperestãoconsagradasnaConstituiçãodaRepú- mite ao órgão que aplicao direito conhecer
blicaPortuguesa.
aquiloque,deoutromodo,nãoconheceria.
Não podemrestardúvidas de que, pe- E,comotodasascriações,temdeserrazoárante uma Administração Tributária do- vel e ponderada, sob penade cairmos num
tadade todos os poderes que gozaum ór- mundo de perfeitafantasia, onde só umsugão da administração do Estado, se deve percontribuintepoderiaexerceratempadadar prevalência à defesa do contribuinte menteosseusdireitos. I
que, reiteramos, não temde estarcontactável a tempo inteiro.
Este artigo foi redigido ao abrigo
Asolução pode originar casos perfeido novo acordo ortográfico.
tamente absurdos: alguém que sofre um

O advogado Pedro Guerrae Andrade é o novo “of counsel” da Sociedade Rebelo de Sousa(SRS). ReforçaaequipadodepartamentodeDireitodaConcorrênciaeUniãoEuropeia(UE),apósmaisdetrêsdécadas
comoadvogadonoLegal Serviceda
ComissãoEuropeia.Especialistaem
direitodaUE,PedroGuerraeAndrade representou inúmeras vezes a
Comissão Europeia junto do Tribunal de Justiça europeu, tendo-se
destacadoemmuitosdosprocessos
mais relevantes que envolveram
Portugal. I

JUSTIÇA

CSM ANALISA QUEIXAS
POR ACÓRDÃO POLÉMICO
O Conselho Superior da Magistratura(CSM) revelou estaquarta-feira, citado pela Lusa, que vai analisare darrespostaàs participações
e manifestações de desagrado recebidas contra um acórdão do Tribunal da Relação do Porto sobre
um caso de violênciadoméstica. As
questões suscitadas pelo acórdão,
assinado pelo juiz Neto de Moura,
deverão serapreciadas pelo plenário do Conselho, a 5 de Dezembro.
No acórdão datado de 11 de Outubro, o juiz relator Neto de Moura
fazcensuramoral aumamulherde
Felgueiras vítima de violência doméstica, minimizando este crime
pelo facto de esta ter cometido
adultério. I

