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A obra da autoria do Dr. Rui Marques, que em boa hora conhece a publicação, 
tem as características fundamentais que presidem ao tratamento de um tema 
que, pela sua própria natureza, sempre convidaria a desafios adicionais: trata-
-se de um trabalho rigoroso, na forma como aborda os princípios fundamen-
tais da caducidade e a sua expressão enquanto instituto jurídico-tributário, 
assim como prima por um resultado completo, na dimensão teórico-prática 
que empresta às várias expressões adjetivas e substantivas da caducidade. 

                                                 Prof. Doutor Carlos Baptista Lobo, 

in Prefácio

 

Não sem razão, a caducidade é a alegria do contribuinte, que assim se desem-
baraça do risco de ver alterada a sua situação tributária e, mais do que isso, 
patrimonial. Ademais, às mãos do credor Estado, munido de um poder sempre 
malquisto, baseado no seu ius imperii que lhe permite, coercivamente, liquidar 
tributos e arrecadar as correspondentes receitas.

No reverso, poderemos adivinhar a frustração dos que, servindo a função co-
letora do Estado, não desdenhariam em segurar o tempo com as mãos, nos 
casos em que, fundadamente, a receita tributária diminui na razão inversa da 
preclusão do direito de liquidar.

                                                                   Do Autor
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PREFÁCIO

A presente obra, “Caducidade do Direito de liquidação do imposto”, da autoria 
do Dr. Rui Marques, tem por objeto uma das temáticas mais nobres de todo o 
Contencioso Tributário: as consequências adjetivas e substantivas que resultam da 
caducidade, entendida enquanto limite temporal ao exercício de um direito, neste 
caso a própria liquidação. Desde logo, verifi que-se que o regime da caducidade do 
direito à liquidação de impostos encontra atualmente uma consagração genérica no 
artigo 45.º, número 1, da Lei Geral Tributária, norma que vem estabelecer que “o 
direito de liquidar os tributos caduca se a liquidação não for validamente notifi cada 
ao contribuinte no prazo de quatro anos, quando a lei não fi xar outro”. Trata-se de 
um tema cuja importância já fora, inclusive, realçada no domínio jurisprudencial, 
aí se reconhecendo que a “caducidade tem por fundamentos vectores como a 
certeza e a ordem pública, vistos no sentido de que é necessário que, ao fi m de 
certo lapso de tempo, as situações jurídicas se tornem certas e inatacáveis” e que 
“além de se justifi car por razões objetivas de segurança jurídica, tem o propósito 
último de gerar a defi nição da situação do obrigado tributário num prazo razoável, 
cujo decurso conduz à preclusão do direito do Estado de promover a liquidação 
dos impostos que lhe sejam eventualmente devidos”. 

Efetivamente, está em causa um instituto que, no contexto geral da liquida-
ção, determina a extinção do direito e da correspondente vinculação sem mais, 
não gerando o aparecimento de uma obrigação natural, contrariamente ao que 
aconteceria com o instituto da prescrição. Por outro lado ainda, no que respeita 
à sua expressão puramente adjetiva, a caducidade deve consubstanciar-se como 
uma excepção peremptória passível de apreciação ofi ciosa pelo tribunal, levando 
à consequente absolvição do pedido (de harmonia com os artigos 493.º, n.º 1 e 
n.º 3 e 496.º do Código de Processo Civil, aplicável ex vi alínea e) do artigo 2.º do 
Código de Procedimento e Processo Tributário).
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Pelo interesse que o tema suscita, bem como pela ausência de um tratamen-
to sistemático que continua a verifi car-se na doutrina nacional dos temas de 
Contencioso Tributário, quando comparado com a abundância de doutrina sobre 
temáticas predominantemente substantivas, a obra da autoria do Dr. Rui Marques 
já representaria uma signifi cativa mais-valia na compreensão da caducidade en-
quanto categoria e fenómeno jurídico-tributário. Todavia, não é esta a única razão 
que preside ao reconhecimento da pertinência teórico-prática desta obra, existindo 
um conjunto coeso e alargado de motivações que de seguida se elencam e nos 
parecem comprovar a sua objetiva relevância:

1) Em primeiro lugar, é circunscrito o perímetro da caducidade enquanto instituto 
de Direito Tributário, enquadrando-o no conjunto de especifi cidades próprias desta 
disciplina jurídica e na sua especial relação com a ablatividade da ação pública e 
os mecanismos responsáveis pela obtenção de receita. Se tal levou o Autor a tecer 
relevantes considerações sobre o enquadramento da caducidade em Direito Civil 
e Direito Administrativo, é particularmente impressivo o cuidado manifestado no 
tratamento autónomo da sua dimensão jurídico-tributária: desde a sujeição aos 
princípios fundamentais (legalidade, igualdade, segurança jurídica) até à sua rela-
ção com ideias e princípios especifi camente tributários, como a indisponibilidade 
do crédito tributário;

2) Em segundo lugar, são cuidadosamente traçadas as principais diferenças 
entre a caducidade e a prescrição, antevendo-se aqui um contributo com potencial 
aproveitamento para futuras questões controvertidas, no domínio jurisprudencial. 
De facto, não obstante a referência unifi cada de que ambos os institutos são 
objeto em alguns ordenamentos jurídicos comparados, o Autor traça de forma 
clara e objetiva que a caducidade respeita à “fase da liquidação do tributo, em 
que a obrigação tributária é objeto de quantifi cação, e ao dever de notifi cação 
do interessado, constituindo um limite ao poder-dever de que está acometido a 
Administração” , enquanto a prescrição “paralisa, por não satisfeito, a exigibilidade 
do direito ao crédito”. Como resultado, ainda nas suas elucidativas palavras “na 
caducidade temos por objeto um direito, e não, como no caso da prescrição, uma 
ação (a cobrança da dívida exequenda)” (p. 74);

3) Em terceiro lugar, é efetuada uma feliz referência à taxonomia do sistema 
fi scal português, o que lhe permite adiante (pp. 81 e ss.) estabelecer as devidas 
diferenciações quanto à concretização da caducidade em função da natureza de 
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cada tributo, assim como à estrutura administrativa da respetiva liquidação. Afi nal, 
o momento da constituição da obrigação tributária depende da natureza de cada 
tributo e, por consequência, tal relevará para a possível aplicação da caducidade, 
sendo particular exemplo o caso das contribuições para a Segurança Social;

4) Em quarto lugar e último lugar, são elencados, com um rigor praticamente 
exaustivo, a pluralidade de situações nas quais, em sede de liquidação, a caduci-
dade poderá operar. Nesse domínio, o Autor revela uma singular preocupação com 
tópicos que geralmente são ignorados no tratamento da caducidade, tais como a 
sua aplicação a realidades como deduções ou créditos de imposto (pp. 134 e ss.), 
paraísos fi scais (p. 157-159) ou contas bancárias no exterior (pp. 159-160).

A obra da autoria do Dr. Rui Marques, que em boa hora conhece a publicação, 
tem as características fundamentais que presidem ao tratamento de um tema que, 
pela sua própria natureza, sempre convidaria a desafi os adicionais: trata-se de um 
trabalho rigoroso, na forma como aborda os princípios fundamentais da caducidade 
e a sua expressão enquanto instituto jurídico-tributário, assim como prima por um 
resultado completo, na dimensão teórico-prática que empresta às várias expressões 
adjetivas e substantivas da caducidade. 

Em suma, ao privilégio pessoal que assiste à elaboração do presente Prefácio, 
soma-se o prazer de um leitor que, interessado pelas temáticas jurídico-tributárias, 
encontra na presente obra um elemento de imprescindível atualização e rigor cien-
tífi co, no conhecimento das várias dimensões que a caducidade convoca, enquanto 
limite ao direito de liquidação de imposto.

Carlos Baptista Lobo

Professor da Faculdade de Direito de Lisboa



À minha Família, que sempre me 
permitiu o espaço no tempo para ler e escrever.



NOTA DO AUTOR
Dizem-me ser necessário que escreva sobre o tema da caducidade do direito 

de liquidar impostos pela Administração. Por insuficientemente tratado na doutrina, 
em contraste com a sua incontestável relevância, experimentada por todos aqueles 
que operam no sistema (Administração, Contribuintes e Tribunais). Embora não 
duvide, veramente, das minhas limitações, manifestas e notórias que o são, resta-
-me então obedecer à crença alheia nas linhas que se seguirão.

Tendo chegado tarde ao mundo do Direito Público, a fi gura da caducidade 
impôs-se rapidamente como modo de repercussão do tempo nas relações jurídicas 
tributárias, nas vestes de causa extintiva. Por banda da Administração, a situação 
mais recorrente é, justamente, a caducidade do direito de liquidar tributos.

Não sem razão, a caducidade é a alegria do contribuinte, que assim se de-
sembaraça do risco de ver alterada a sua situação tributária e, mais do que isso, 
patrimonial. Ademais, às mãos do credor Estado, munido de um poder sempre 
malquisto, baseado no seu ius imperii que lhe permite, coercivamente, liquidar 
tributos e arrecadar as correspondentes receitas.

No reverso, poderemos adivinhar a frustração dos que, servindo a função co-
letora do Estado, não desdenhariam em segurar o tempo com as mãos, nos casos 
em que, fundadamente, a receita tributária diminui na razão inversa da preclusão 
do direito de liquidar.

Para uns e outros, oportunas são as palavras de VERGÍLIO FERREIRA, um dos 
grandes na arte das letras: «O tempo que passa não passa depressa. O que passa 
depressa é o tempo que passou» (in ‘Conta-Corrente’).

Neste nosso tempo que, afi nal, não passa depressa, tem-se tornado explícito 
que não é possível concluir da obrigatoriedade do imposto ou da censurabilidade 
do incumprimento das suas obrigações sem uma prévia fundamentação ontológica 
da própria realidade tributária. Partilhemos ou não uma tese contratualista acerca 
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da origem e natureza do Estado, não podemos pôr em dúvida que a prestação 
tributária corresponde, grosso modo, a uma retribuição compensatória dos serviços 
prestados pelo Estado aos particulares. 

Aqui reside a antecâmara do instituto da caducidade no direito de liquidação, 
onde de permeio se entrecruzam os antecedentes e contributos do Direito Civil e do 
Direito Administrativo, bem como, no Direito Tributário, os princípios da legalidade 
e da igualdade e o valor da segurança jurídica, em que assenta a razão de ser da 
extinção da relação jurídica, contraponto à regra da indisponibilidade dos créditos 
tributários. Uns e outros merecerão, justificadamente, uma incursão a propósito 
dos fundamentos teóricos da caducidade.  

Ademais, tomando a positivação no seio do ordenamento jurídico como ponto 
de partida, faremos uma incursão nas linhas mestras em que se decompõe o tema 
que assumimos entre mãos: o titular, o tributo (sem esquecer as contribuições 
para a Segurança Social), o direito de liquidar, a liquidação pela Administração e 
a notificação. Para, finalmente, aflorarmos o instituto da caducidade no que tange 
ao direito de liquidar tributos – conhecendo dos seus antecedentes históricos –, ao 
seu enquadramento em sede de Direito Comparado, às diferenças relativamente 
à prescrição da dívida tributária, às contribuições para a Segurança Social (em 
especial), à aplicação da lei no tempo e à revisão do ato tributário ou da matéria 
tributável. Aprofundando os temas da extinção do direito de liquidar (o pagamento 
voluntário do indevido e o direito à restituição), da caducidade nos impostos pe-
riódicos ou de obrigação única e o prazo do exercício do direito de liquidação (nos 
seus termos inicial e final).

Não me furtarei a dar um modesto contributo para depurar a questão, mes-
mo sabendo das minhas graves limitações. Que poderão, é o mais certo, a final, 
adensar o problema.



ABREVIATURAS
As abreviaturas utilizadas são de uso corrente, conforme lista que se segue:

CIRE – CÓDIGO DA INSOLVÊNCIA E RECUPERAÇÃO DAS EMPRESAS

CPA – CÓDIGO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

CPPT – CÓDIGO DE PROCEDIMENTO E DE PROCESSO TRIBUTÁRIO

CRCSPSS – CÓDIGO DOS REGIMES CONTRIBUTIVOS DO SISTEMA PREVIDEN-
CIAL DE SEGURANÇA SOCIAL

EBF – ESTATUTO DOS BENEFÍCIOS FISCAIS

IEC – IMPOSTOS ESPECIAIS SOBRE O CONSUMO

IMI – IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS

IMT – IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES ONEROSAS 
 DE IMÓVEIS

IRC – IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DAS PESSOAS COLETIVAS

IRS – IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DAS PESSOAS SINGULARES

IS – IMPOSTO DO SELO

ISV – IMPOSTO SOBRE VEÍCULOS

IUC – IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO

IVA – IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO

LGT – LEI GERAL TRIBUTÁRIA

RCPITA – REGIME COMPLEMENTAR DO PROCEDIMENTO DA INSPEÇÃO 
 TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA

RGIT – REGIME GERAL DAS INFRAÇÕES TRIBUTÁRIAS

RITI – REGIME DO IVA NAS TRANSAÇÕES INTRACOMUNITÁRIAS 



I. INTRODUÇÃO

O tempo é um facto que, escapando à vontade de qualquer sujeito de direitos 
e deveres, adquire relevância pela mão do legislador, no que tange às relações 
jurídicas. Desde logo, o transcurso do tempo faz emergir efeitos jurídicos, acabando 
por afetar as relações jurídicas, seja na vertente material seja na vertente adjetiva. 

Nos vários ramos do Direito temos diversos institutos que traduzem a valoração 
jurídica do decurso do tempo, de que são signifi cativos exemplos a caducidade e 
a prescrição como vicissitudes extintivas.

A repercussão do tempo na relação tributária, no que respeita ao direito de 
liquidar tributos, deve ser vista como um limite do poder-dever de tributar pelo 
Estado e, correlativamente, uma garantia dos contribuintes. Uma garantia, impos-
tergável, de que aquele poder-dever da Administração quanto a um determinado 
facto tributário não se pode eternizar. 

Numa primeira aproximação conceptual, estaremos diante de um verdadeiro 
mecanismo de apaziguamento social, a ser concretizado por mor da implementação 
do valor da segurança jurídica, tão caro ao Direito Tributário. 

Recorde-se que, na Antiga Roma, as ações do Fisco para pagamento de impostos 
eram absolutamente imprescritíveis, assim se excecionando das demais. No que 
já antecipamos um caminho feito de avanços no domínio dos direitos e garantias 
do obrigado na relação tributária.

Com efeito, o contribuinte tem direito a uma defi nição em prazo razoável da sua 
situação jurídico-tributária, que surge assegurado quer pelo regime de caducidade 
do direito do Estado à liquidação do imposto – artigos 45.º a 47.º, da Lei Geral 
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Tributária (LGT)1 –, quer ainda pelo regime de prescrição das dívidas tributárias 
(artigos 48.º e 49.º, da mesma Lei). 

A Constituição da República Portuguesa, de modo expresso, concretiza que, 
tal como a incidência, a taxa, os benefícios fi scais, as garantias dos contribuintes 
são determinados pela lei (artigo 103.º, n.º 2). E, clarividente, o artigo 8.º da LGT 
dispõe: «Estão ainda sujeitos ao princípio da legalidade tributária: a) A liquidação 
e cobrança dos tributos, incluindo os prazos de prescrição e caducidade» (n.º 2). 

No que à caducidade respeita, trata-se, inequivocamente, de uma fi el concre-
tização do vetusto brocardo latino dormientibus non sucurrit jus: o Direito não 
socorre os que adormecem.

1. Aprovada pelo Decreto-Lei n.º 398/98, de 17 de dezembro. 



II. DO INSTITUTO DA CADUCIDADE EM GERAL

O direito do titular a praticar um determinado ato, acobertado em tal direito, 
não é perene. Desde logo, porque existe, por imperativo legal, um prazo para o 
seu exercício – o da caducidade –, fi ndo o qual, pura e simplesmente, se extingue 
esse direito do sujeito ativo da relação jurídica obrigacional. Contraponto feito à 
estabilização da situação do sujeito passivo, por atendimento do valor da segurança 
jurídica. Trata-se, pois, de um direito latente.

Dito por outras palavras, existem limites temporais no exercício dos direitos. O 
seu titular pode exercê-los, mas ao longo de um determinado período de tempo 
(prazo). Por razões de certeza jurídica, surge a necessidade de marcar limites 
temporais máximos ao exercício dos direitos que permanecem inativos. A fi gura 
da caducidade realiza, tecnicamente, a decadência temporal dos direitos, fazendo 
desintegrar o vínculo obrigacional da relação jurídica.

Os prazos de caducidade, mais do que limites à vida dos direitos, são limites 
à inatividade dos titulares desses direitos. Os direitos podem ser avivados por um 
mero ato do seu titular. Se bem que, no caso do direito de liquidação, o legislador 
não se contenta com a prática do ato tributário (liquidação) num determinado prazo 
para que a Administração obste à caducidade do seu direito, antes, exigindo que, 
no mesmo prazo, o contribuinte a que se destine a liquidação seja desta notifi cado, 
e de modo válido (artigo 45.º, n.º 1, da LGT). 

Este instituto da caducidade, pela grada importância que assume na relação 
jurídica e porque dirigido à extinção do direito, integra-se no Direito Material, mor-
mente, possa ser convocado pelo legislador numa norma de procedimento, como 
sucede no Direito Tributário.

1. A caducidade no Direito Civil

O legislador tributário não fornece uma defi nição de caducidade. Donde que 
se torna mister seguir a LGT, a propósito da interpretação das normas tributá-
rias, quando no seu artigo 11.º dispõe que «Sempre que, nas normas fi scais, se 
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empreguem termos próprios de outros ramos de direito, devem os mesmos ser 
interpretados no mesmo sentido daquele que aí têm, salvo se outro decorrer di-
retamente da lei» (n.º 2).

Historicamente, o instituto da caducidade é oriundo do Direito Privado, de onde 
foi sendo transposto para a área do Direito Público. A autonomização da caduci-
dade no que tange à fi gura da prescrição apenas se operou, expressamente, com 
o Código Civil de 1966. Antes, o Código Civil de Seabra (1867) dispunha que «a 
desoneração de obrigações pela não exigência diz-se prescrição extintiva»2.

Vale isto para dizer que, in limine, o termo caducidade empregue pelo legislador 
quanto ao direito de liquidar tributos ganha em ser percecionado à luz do Direito 
Civilístico, de onde procede.

Justamente, a repercussão do tempo nas relações jurídicas é matéria tratada no 
Código Civil, que, no seu artigo 298.º, determina que «Quando, por força da lei ou por 
vontade das partes, um direito deva ser exercido dentro de certo prazo, são aplicáveis 
as regras da caducidade, a menos que a lei se refi ra expressamente à prescrição» (n.º 
2). Daqui se extrai, liminarmente, o conceito ou signifi cado jurídico de caducidade.

Primo, a lei3 estabelece um direito4. Secundo, a lei estabelece um prazo para 
o exercício do direito. Tertio, o direito extingue-se pelo seu não exercício naquele 
prazo (caducidade).    

Destarte, o direito sujeito a caducidade terá que ser, forçosamente, um direito 
que nasce sujeito a um termo, ou seja, um direito temporário. Donde que, por 
efeito da verifi cação do termo, ocorrerá a perda ou cessação daquele mesmo 
direito (temporário) na esfera do seu titular. O decurso do tempo é então o cau-
sador da caducidade.

Desde logo, uma ideia-chave perpassa no conceito de caducidade: o não exer-
cício do direito pela não prática de ato, como se uma pessoa não tivesse o direito, 
acaba por lho fazer perder. Sem possibilidades de reabilitação. No fundo, o escopo 
do legislador é prever o tempo em que o direito pode ser exercido. De algum 

2 - Artigo 505.º.
3 - Não referimos a vontade das partes porque, sendo admitida na lei civilista, não tem lugar 
como fonte da caducidade do direito de liquidar tributos, por imperativo do princípio da legalidade 
tributária erigido pela nossa Constituição. 
4 - Maxime, um direito potestativo. Ou seja, um direito em que o seu titular, por vontade própria, 
pode desencadear efeitos na esfera jurídica de outrem, não relevando a vontade deste último.   
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modo, acabando por desfavorecer o titular com a perda do seu direito, porque 
não observou a conduta que a lei impunha como necessária para a preservação 
daquele mesmo direito.

Aqui chegados, podemos concluir que o instituto da caducidade surge assim 
configurado como uma causa extintiva do direito pelo seu não exercício num de- 
terminado prazo antecipadamente previsto na lei. Visando-se garantir o interesse 
público na certeza ou estabilidade da situação em que um direito tenha de ser 
exercido dentro de um prazo, sob pena de preclusão. 

Em geral, no Direito Civil a caducidade típica produz, ipso iure, de modo au-
tomático, um efeito resolutivo e direto 5. A regra é a de que o efeito da perda do 
direito, pelo seu não uso, operado por força da lei, não necessita de declaração. 
Sendo ainda de conhecimento ofi cioso6, a menos que estabelecida em matéria 
da disponibilidade das partes (artigo 333.º do Código Civil), caso este em que a 
caducidade terá que ser invocada por aquele a quem aproveita. 

Acresce ainda que o prazo de caducidade comum é um prazo perentório, pelo 
que o seu decurso extingue o direito de praticar o ato7, implicando, ex tunc, a 
extinção retroativa do direito em causa. No que se distingue do prazo meramente 
ordenador ou procedimental, pois este estabelece um limite temporal para a prá-
tica de um ato, ou para a prolação de uma decisão, e o seu incumprimento não 
determina a invalidade do ato ou da decisão, nem a nulidade do processo, sendo 
apenas suscetível de implicar, quando muito, responsabilidade disciplinar.

2. A caducidade no Direito Administrativo

O Direito Tributário, tendo nascido do Direito Administrativo, mantém com este 
uma relação de fundamental importância. Basta para tanto que a administração 
do imposto opere por meio da função administrativa do Estado.

5 - Esta regra observa-se por inteiro no que respeita ao direito de liquidar tributos.
6 - O Tribunal pode suprir a caducidade, ex offi  cio e de ofício (isto é, por dever do cargo e por 
iniciativa e autoridade própria, sem necessidade de requerimento do interessado).
7 - Trata-se de um prazo de natureza conclusiva, preclusiva ou resolutiva, por oposição ao prazo dilatório. 
Veja-se o artigo 139.º, do Código de Processo Civil. Este Código é de aplicação supletiva ao 
procedimento e processo tributário, de acordo com a natureza dos casos omissos, nos termos do 
artigo 2.º, alínea e), do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT), aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 433/99, de 26 de outubro.
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Diferentemente do que vimos acontecer no Direito Civil, em Direito Adminis-
trativo, a regra é a de que a caducidade não produz os seus efeitos de modo 
automático, ope legis8. Aliás, muitas das vezes, os pressupostos de extinção do 
ato administrativo podem ser fi xados pela própria Administração, e não apenas 
por decorrência da lei. Por esta regra da decisão administrativa atalha-se a 
insegurança jurídica, deixando que se saiba se o ato administrativo, afi nal, se 
extinguiu ou não.

A Administração está, assim, obrigada a declarar, expressamente, essa 
situação jurídica. Dito de outro modo, o efeito da caducidade faz-se valer 
ex voluntate da Administração, que assim verifi ca o facto gerador da mesma 
caducidade e a declara, o que implica que ao administrado seja concedido o 
direito de audiência prévia9. 

No fundo, a Administração limita-se a reconhecer a alteração operada na ordem 
jurídica: a perda ou cessação do direito a termo pelo seu titular. Surgindo realizado 
um ato verifi cativo – a declaração –, por meio do qual a caducidade, se torna certa, 
não pode haver lugar à reabilitação do direito em causa. 

O mesmo vale para dizer que se afasta todo o equívoco de uma situação 
de aparência que na realidade já não existe, mas que não tinha até então 
sido declarada.

Com efeito, a caducidade só opera automaticamente se a lei assim o 
determinar, atendendo ao interesse público que lhe esteja subjacente e ao 
propósito que a caducidade prossiga. Se a finalidade é a de assegurar que um 
direito não possa ser exercido para além de determinado prazo, a caducidade 
é automática. Como sucede, por exemplo, a respeito do exercício do direito 
de liquidação.

Mas quando tem em vista assegurar o efeito de uma faculdade da Administração, 
a caducidade não opera automaticamente, antes depende de um ato expresso da 
Administração que a declare. 

8 - O que é ainda mais notório nos casos em que a caducidade assume a natureza de uma ver-
dadeira sanção por incumprimento.
9 - O particular tem aqui a oportunidade de demonstrar que as causas de caducidade não procedem 
e pedir a reabilitação do direito.
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A caducidade produz, regra geral, efeitos retroativos (ex tunc)10, mas pode 
apenas operar a partir da decisão (ex nunc)11, nos termos do disposto no n.º 1 do 
artigo 155.º do Código do Procedimento Administrativo (CPA)12, no que diverge da 
fi gura da caducidade no Direito Civil, como vimos. 

As situações mais comuns são, por banda dos particulares, a caducidade do 
direito de impugnação de atos administrativos pelo decurso do respetivo prazo, e, 
pela Administração, a caducidade do direito de liquidar tributos.

3. A caducidade no Direito Tributário

Na seara do Direito, a fi gura da caducidade encontra os seus antecedentes no 
Direito Romano. Não obstante a sua origem na área do Direito Civil, ainda assim, 
podemos identifi car, curiosamente, algumas raízes tributárias. 

Depois das guerras civis, Augusto teve o propósito de combater o decréscimo 
populacional no Império, pelo incentivo ao matrimónio e pela regeneração dos cos-
tumes. De permeio, acrescentando uma nova fonte de receitas ao erário romano13. 
Para o efeito, resolveu ditar duas leis – a Iulia de maritandis ordinibus (18 a.C.) e 
a Papia Poppaea (9 d.C.), que fi caram conhecidas por leges caducariae.

Aos homens e mulheres, casados (orbus) ou celibatários (caeleb)14, que não 
tivessem fi lhos legítimos, esta legislação matrimonial penalizava-os com a privação 
do seu quinhão hereditário ou do legado que houvessem de receber. Correlativa-
mente, os casados que tivessem ao menos um fi lho legítimo, vivo ou concebido 
(patres), chamados à mesma sucessão, eram recompensados com a atribuição 

10 - Desde o início, ou seja, com extinção retroativa do direito em causa. Nestes casos, por norma 
a declaração assume uma natureza meramente declarativa. 
11 - Desde ou a partir daquele momento (entenda-se, o da declaração). Nestes casos, por norma, 
a declaração assume uma natureza constitutiva, uma vez que a Administração não se limita a dar 
relevância jurídica a um facto extintivo, antes, produzindo ela própria efeitos jurídicos.
12 - Aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro. 
13 - Segundo o historiador Tácito, «augendo aerario sanxerat» (isto é, enriquecendo o erário público).
14 - Estes ainda de modo mais gravoso, pois fi cavam inibidos de receber a totalidade da porção 
da herança ou o legado que lhes havia sido deixado. Os primeiros eram sancionados com a 
mesma inibição, mas apenas quanto a metade da portione tida como vacante em favor de outrem, 
recebendo ainda assim a outra metade.  



24 CADUCIDADE DO DIREITO DE LIQUIDAÇÃO DO IMPOSTO

(caducorum vindicatio) daquelas portiones vacantes negadas aos estéreis15. Caso os 
benefi ciários optassem pelo repúdio, na falta de um pater as portiones vacantes16, 
reverteriam a favor do erário e, mais tarde, já com Caracala, do Fisco. 

Ou seja, todo aquele que pretendesse receber na totalidade a sua herança ou 
legado deveria contrair matrimónio e obter descendência, num determinado prazo 
estabelecido pela lei. Não o fazendo, caducaria o seu benefício ou direito.   

É quanto basta para se perfi lhar uma primeira defi nição jurídica de caducidade, 
como sendo a perda de um direito pelo seu não exercício num prazo previamente 
estabelecido. Com vagar, necessariamente, nos debruçaremos sobre cada um 
destes pressupostos e sua concatenação, em momento julgado mais oportuno.  

Haverá ainda a assinalar que as leges caducariae não terão servido da melhor 
maneira o propósito de ordem demográfi ca que lhes esteve subjacente17, vindo a 
ser revogadas por Constantino, impregnado da boa nova do Cristianismo. Já não 
assim no plano fi nanceiro, uma vez que, apesar de com algumas modifi cações, a 
caducorum vindicatio continuou a ser praticada, e apenas com Justiniano se apa-
garam os últimos vestígios destas leges caducariae, de má memória.

De má memória também, na Antiga Roma, as ações do fi sco para pagamento de 
impostos eram absolutamente imprescritíveis, assim se excecionando das demais18. 
Na melhor tradição do sistema jurídico romano, o direito e ação eram conceitos 
estritamente conexos, com prevalência do aspeto processual sobre o aspeto ma-
terial: a cada direito corresponderia uma ação que o assegurasse19. A actio nada 
mais era do que a própria declaração do ius.

15 - Fora de todo este gravame fi cavam as pessoas que gozavam do direito de conservar sem 
restrições o quinhão que lhes havia sido deixado (solidi capacitas), apesar de privadas do direito 
de acrescer, bem como os que tinham o direito que competia aos ascendentes e descendentes 
até ao terceiro grau, inclusivamente, de receberam não só o quinhão que lhes tenha sido deixado 
como também as portiones vacantes dentro de certos limites (jus antiquum).
16 - Se quisermos, partes caducas.
17 - O próprio Imperador não terá dado o melhor exemplo para a defesa do matrimónio e a re-
generação dos costumes, a fazer fé no que nos narram os historiadores Suetónio e Tácito sobre 
a vida adúltera de Augusto.
18 - No ano de 491, o Imperador Anastácio estabeleceu uma prescrição de 40 anos para todas 
as ações ainda não prescritas. 
19 - No nosso Código de Processo das Contribuições e Impostos (CPCI), aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 45006, de 27 de abril de 1963, a ação tributária era apresentada como a forma de realização 
do Direito Tributário. Parece-nos que esta metodologia repercute a melhor tradição do sistema 
jurídico romano.
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Como atrás se referiu, no âmbito do Direito Tributário o instituto da caducidade 
é trazido pelo legislador nas normas de procedimento. 

Porém, o objeto da caducidade apresenta-se muito diversifi cado, conforme a 
seguir se enumera, de modo não exaustivo:

i) Direito de liquidação pela Administração:

 A caducidade do direito de liquidar os tributos ocorre se a liquidação não 
for validamente notifi cada ao contribuinte no devido prazo (artigos 45.º e 
seguintes da LGT);

ii) Direitos de audição, defesa e reação do contribuinte contra atos da Admi-
nistração: 

 A caducidade do direito de impugnação, reclamação, recurso, requerimento, 
oposição, audição, etc., tem lugar uma vez decorrido o prazo legalmente 
previsto para o seu exercício (artigos 37.º, 66.º, 67.º, 70.º, 102.º, 204.º, 
276.º, do CPPT, e 60.º, da LGT); 

iii) Contratos fi scais:
 A caducidade do contrato fi scal, ao abrigo do qual foram constituídos os 

benefícios fi scais, despoleta a tributação (artigo 37.º, n.º 1, da LGT);
iv) Isenção da prestação de garantia em processo de execução fi scal:
 A caducidade da isenção da prestação de garantia para efeitos de suspensão 

do processo de execução fi scal para cobrança da prestação tributária deve 
ser comunicada, até 30 dias antes, pela Administração (artigos 52.º, n.º 5, 
da LGT, e 177.º-A, n.º 2, do CPPT);

v) Informações vinculativas:
 A caducidade das informações vinculativas tem-se como verifi cada em caso 

de alteração superveniente dos pressupostos de facto ou de direito em que 
assentaram (artigo 68.º, n.º 15, da LGT);

vi) Certidões passadas pela Administração:
 A caducidade das certidões passadas pela Administração pode ser ultrapas-

sada mediante a prorrogação da sua validade20, a pedido do interessado, por 

20 - Salvo disposição em sentido contrário, as certidões têm a validade de um ano. As certidões 
comprovativas de situação tributária regularizada têm, somente, a validade de três meses, que 
não pode ser prorrogada (artigo 24.º, n.ºs 4 e 5, do CPPT).  
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períodos sucessivos de um ano, que não pode ultrapassar três anos, desde 
que não haja alteração dos elementos anteriormente certifi cados (artigo 
24.º, n.º 5, do CPPT); 

vii) Arresto de bens:
 A caducidade do arresto de bens do devedor principal ou do responsável 

solidário ou subsidiário, determinado a favor da Administração, como provi-
dência cautelar, ocorre em determinadas situações tipifi cadas na lei (artigo 
137.º do CPPT);

viii) Caducidade da garantia em caso de reclamação graciosa:
 A caducidade da garantia prestada para suspender o processo de execução 

fi scal tem-se como verifi cada se a reclamação graciosa não estiver decidida 
no prazo de um ano a contar da data da sua interposição (artigo 183.º-A 
do CPPT);

ix) Penhora de rendimentos periódicos: 
 A caducidade da penhora em rendimentos – tais como rendas, juros ou 

outras prestações periódicas –, ocorre logo que esteja extinta a execução, o que 
será comunicado ao depositário (artigo 228.º n.º 3 do CPPT).

Por esta amostra podemos aferir que a caducidade surge referenciada não 
apenas a direitos, mas também a atos ou procedimentos, ainda que a estes sub-
jazam direitos.

A prática dos atos procedimentais ou de procedimento está normalmente sujeita 
a prazos, ou seja, apenas é admissível dentro de um período delimitado entre um 
termo inicial (dies a quo) e um termo fi nal (dies ad quem).

No que na atual sede mais nos pode interessar, importam os prazos de natureza 
perentória. De qualquer forma, não propugnamos do lado dos que qualifi cam ou 
aparentam a caducidade a uma punição ou sanção do titular do direito não exer-
cido. A nosso ver, este instituto apresenta maiores semelhanças com a resolução 
contratual por incumprimento. Pela sua forma condicionada, vinculada e retroativa 
de extinção, e por implicar, à luz da lei, um incumprimento defi nitivo do titular.
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Não sem razão, a caducidade é a alegria do contribuinte, que assim se desem-
baraça do risco de ver alterada a sua situação tributária e, mais do que isso, 
patrimonial. Ademais, às mãos do credor Estado, munido de um poder sempre 
malquisto, baseado no seu ius imperii que lhe permite, coercivamente, liquidar 
tributos e arrecadar as correspondentes receitas.

No reverso, poderemos adivinhar a frustração dos que, servindo a função co-
letora do Estado, não desdenhariam em segurar o tempo com as mãos, nos 
casos em que, fundadamente, a receita tributária diminui na razão inversa da 
preclusão do direito de liquidar.
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