
PROCESSO DE PARECER N.º 50/PP/2017-G 

ASSUNTO: Limitação ao exercício da advocacia - Ocultação de elementos 

 

Relatora: Dra. Ana Isabel Barona 

 

Questão:  

 

Eventual natureza sigilosa dos dados referentes à identificação fiscal do contribuinte, cartão de 

cidadão, do titular de direito real e domicílio fiscal do titular do direito real, e do valor 

Patrimonial Tributário do Imóvel. 

 

O Serviço de Finanças de … emite certidões matriciais dos prédios omitindo tais elementos dos 

prédios confinantes e que considera submetidos ao dever de sigilo consagrado na Lei Geral 

Tributária, nomeadamente no seu artigo 64º, com base num esclarecimento da Direção dos 

Serviços de Justiça Tributária. 

 

O fundamento de tal tomada de posição decorre do entendimento daquela Direcção que apenas 

são públicos os dados referentes aos prédios que possam ser conhecidos através do Registo 

Predial, desde que no pedido seja identificado o prédio através da indicação da matriz predial. 

 

Assim, entende a referida Direção dos Serviços de Justiça Tributária que são públicos: 

1 – A identificação (nome) do proprietário e sendo caso disso, dos usufrutuários 

e superficiários. 

  2 – Caracterização e descrição do prédio. 

  3 – Localização, área e confrontação. 

  4 – Ónus e encargos sujeitos a registo. 

 

Ao contrário, entende a referida direção que a identificação predial matricial do prédio fornecida 

a terceiros, não pode conter o número de identificação fiscal do contribuinte, cartão do cidadão 

do titular do direito real, domicílio fiscal, e valor patrimonial tributário. 

A questão suscitou-se porquanto uma Ilustre Advogada, tendo solicitado uma certidão matricial 

de um prédio com vista a obter a identificação dos confinantes de um prédio rústico (elemento 

absolutamente essencial para que o seu constituinte possa notificar os confinantes do direito 

de preferência que lhes assiste na alienação do prédio rústico) viu a certidão ser-lhe fornecida 

com tais elementos truncados. 

 



 

Cumpre decidir 

 

1 – Natureza da matriz predial e dados obrigatórios dele constantes e a obrigação de sigilo. 

Consta do Código de Imposto Municipal sobre Imóveis que as matrizes prediais são “Registos” 

das quais constam, designadamente, a caracterização dos prédios, a localização e o seu valor 

patrimonial tributário, a identificação dos proprietários e, sendo caso disso, dos usufrutuários e 

superficiários. (artigo 12º do CIMI). 

Dispõe o artigo 13º nº 1 do mesmo Código que, “ o sujeito passivo ou qualquer titular de um 

interesse direto, pessoal e legítimo, pode consultar e obter documento comprovativo dos 

elementos constantes das inscrições matriciais no serviço de finanças da área da situação dos 

prédios. 

O nº3 dispõe – os sujeitos passivos referidos no número 1 podem, a todo o tempo, o reclamar 

do valor patrimonial desatualizado, da incorreta inclusão do prédio na matriz, da atualização dos 

valores patrimoniais, etc. 

No que se refere ao registo da matriz dos prédios rústicos ele tem por base os registos cadastrais, 

nomeadamente quanto às áreas, qualificação dos terrenos, e classificação, os quais são públicos 

e fornecidos pelo Instituto Geográfico e Cadastral (artigo 20º do CIMI). 

Nada no código do IMT sujeita qualquer elemento das matrizes prediais a sigilo. Pelo contrário, 

a lei confere uma função registral às matrizes prediais, registo que por natureza é público. Com 

efeito a inscrição na matriz predial é um ato de registo que permite a publicitação dos elementos 

relativos aos prédios, entre os quais estão atualmente a identificação dos confinantes (neste 

sentido – parecer do C.L./08/00 do Gabinete de estudos da O.A.) 

Não se pense que a identificação dos confinantes é uma questão de somenos. Com efeito, é ela 

que permite identificar e localizar um prédio; acresce que os confinantes têm direitos recíprocos 

sobre os prédios rústicos vizinhos, nomeadamente de preferência, de emparcelamento, têm 

direito a garantir a tapagem ou a pedir a constituição de uma servidão, têm direito de 

demarcação, entre outros. 

A proteção de dados pessoais do artigo 64º do CGT não pode ter por efeito limitar o acesso a 

dados necessários ao exercício de direitos, muito menos quando esses direitos contam de um 

registo que tem a natureza de permitir a publicitação dos mesmos. 

 

Com efeito dispõe o L.G.T. nesse artigo o seguinte: 

“1 – Os dirigentes, funcionários, e agentes de administração tributária estão obrigados 

a guardar sigilo sobre os dados recolhidos sobre a situação tributária dos contribuintes 

e os elementos de natureza pessoal que obtenham no procedimento, nomeadamente os 

documentos de sigilo profissional ou qualquer outro dever de segredo legalmente 

regulado.” 

 



O direito de sigilo fiscal radica em três valores fundamentais: - o direito constitucional à reserva 

da vida privada, o princípio da confiança dos cidadãos perante a administração tributária e o 

princípio da Administração Aberta – (AC do STA no processo nº01022/16.OBEAVR de 

30/03/2017 publicado no DGSI). 

 

No mesmo sentido o STA decidiu no AC lE 0838/11 de 16-11-2011 o seguinte: 

“ I- O direito à informação encontra expressão normativa na Constituição da República 

Portuguesa e foi transposto para a lei ordinária através do Código de Procedimento 

Administrativo. Todavia, face ao reconhecimento, também constitucional, do direito à 

privacidade, o legislador foi obrigado a estabelecer restrições ao direito à informação e 

a criar instrumentos jurídicos que funcionem como garantias do direito à privacidade.  

II - A consagração da regra do sigilo fiscal, constante do artigo 64.º da Lei Geral 

Tributária, corresponde, precisamente, à extensão e reconhecimento do direito à 

privacidade no âmbito da actividade tributária, estando por ele abrangidos os dados de 

natureza pessoal dos contribuintes (pessoa singular ou colectiva) e os dados expressivos 

da sua situação tributária, os quais só podem ser revelados a terceiros - outros sectores 

da Administração ou particulares - nos casos expressamente previstos na lei, para 

responder a um motivo social imperioso, e só na medida estritamente necessária para 

satisfazer o equilíbrio entre os interesses em jogo.  

III - Podem, contudo, ser revelados os dados pessoais livremente cognoscíveis (dados 

públicos ou dados pessoais constantes de documento público oficial, como acontece, por 

exemplo, com o número de identificação fiscal, com a identificação dos bens inscritos na 

matriz predial ou no registo predial e comercial) bem como os dados fiscais que não 

reflictam nem denunciem a situação tributária dos contribuintes. 

IV - À luz da Lei das Finanças Locais, os Municípios têm direito de obter informação 

relativa à liquidação e cobrança de impostos municipais e informação sobre a 

transferência dessas receitas. 

V - A identificação em bloco das pessoas colectivas a quem foram efectuadas essas 

liquidações e cobranças, pelo nome e/ou número de identificação fiscal, sem 

individualização ou particularização do montante liquidado e cobrado a cada uma delas, 

encontra-se fora da esfera da confidencialidade fiscal.” 

 

 Entendemos pois que da interpretação das normas do CMI, da Lei Geral Tributária, e do 

constante na jurisprudência consolidada, forçoso é concluir que não estão sujeitos a sigilo: - o 

número fiscal do titular de um prédio sujeito a inscrição matricial, o seu domicílio ou o valor 

patrimonial do prédio por estes dados constarem de registo público que deve ser acessível a 

qualquer interessado. 

 

 

2-) Dos elementos constantes do Registo Predial 



Dispõe o artigo 79º do Código do Registo Predial que a descrição do prédio tem por fim a 

identificação física, económica e fiscal dos prédios. 

E o artigo 82º do CRP dispõe que do extrato da descrição consta: -o número de ordem privativo 

de cada freguesia, a natureza rústica ou urbana ou mista dos prédios; a denominação do prédio 

e a sua situação por referência ao lugar, rua, número de polícia ou confrontações; composição 

sumária e área do prédio, situação matricial do prédio expressa pelo artigo matriz, definitivo ou 

provisório ou pela menção de estar omisso. 

O art.º 91 do CRP evidencia que a inscrição visa definir a situação jurídica dos prédios, ou seja 

todos os factos relativos à situação jurídica dos prédios, entre os quais o direito de propriedade 

que é levado a registo através de inscrição (art.º92º do C.P.P.). 

O artigo 93º do C.R.P. consagra que da inscrição faz parte o facto que se inscreve, e por via do 

no artigo 93º nº1 alínea d) da inscrição consta a identificação dos sujeitos ativos do facto inscrito, 

a menção do nome completo, o número de identificação fiscal, o estado civil e residência das 

pessoas singulares ou coletivas, bem como a menção do nome do cônjuge e do regime de bens 

do casamento, se os sujeitos forem casados, ou, sendo solteiros, a indicação de serem maiores 

ou menores; a nacionalidade do sujeito ativo caso seja estrangeiro e conste do título (art.º 93º 

nº1 alíneas e) e g). 

Os sujeitos passivos de facto inscritos são identificados pelo nome e número de contribuinte, 

pois a sua identificação já constará do registo. (art.º 93º nº2 CRP) 

O registo de todos os prédios urbanos ou rústicos, que sejam ou tenham sido objeto de registo 

após a entrada em vigor da lei 6/2006 de 27 de Fevereiro, contêm estes elementos de 

identificação dos seus proprietários, usufrutuários, hipotecários, etc…  

Ou seja, também não colhe o argumento que a morada, o número de identificação fiscal, e o 

valor patrimonial dos prédios está sujeito a sigilo na medida em que não consta do registo 

predial, como resulta da interpretação da administração fiscal, porque de facto tais elementos 

fazem parte da descrição do prédio ou da inscrição do mesmo. 

São factos objeto de publicidade registral conforme o disposto no artigo 1º do C.R.P.. 

Não faz, pois, qualquer sentido que tais factos sejam objetivamente públicos no registo predial 

e secretos nos serviços de finanças, sendo que os elementos registados tem por base a 

identificação matricial havendo obrigatoriamente uma harmonização entre ambas (art.º28º do 

C.P.P.). 

 

3-) Do acesso dos advogados aos elementos matriciais dos prédios urbanos 

Dispõe o artigo 13º nº1 do CIMI que “o sujeito passivo ou qualquer titular de um interesse direto, 

pessoal e legítimo, pode consultar e obter documento comprovativo dos elementos constantes 

das inscrições matriciais no serviço de finanças da área da situação dos prédios.)  

 

 

 

Dispõe o artigo 79 do EOA que: 



“1 - No exercício da sua profissão, o advogado tem o direito de solicitar em qualquer 

tribunal ou repartição pública o exame de processos, livros ou documentos que não 

tenham caráter reservado ou secreto, bem como de requerer, oralmente ou por escrito, 

que lhe sejam fornecidas fotocópias ou passadas certidões, sem necessidade de exibir 

procuração. 

2 - Os advogados, quando no exercício da sua profissão, têm preferência para ser 

atendidos por quaisquer trabalhadores a quem devam dirigir-se e têm o direito de 

ingresso nas secretarias, designadamente nas judiciais.” 

 

Ora, não tendo os elementos de identificação dos titulares dos prédios constantes da matriz 

caracter secreto nem reservado como acima se demostrou, inexiste pois qualquer fundamento 

legal para que não conste da certidão de teor matricial a identificação dos confiantes dos prédios 

rústicos que constam das matrizes prediais sendo que estas assumem natureza de registo 

público 

 

Ora, no exercício da sua função, o advogado não pode ser limitado no acesso a dados dessa 

natureza registral, por tal constituir uma limitação ao direito do cidadão que representa e bem 

como um entorpecimento ilegítimo ao exercício da sua função de advogado, a qual tem natureza 

e consagração constitucional (artigo 208º da CRP). 

 

Assim somos de parecer que é manifestamente ilegítima a recusa dos Serviços de Finanças em 

fornecer ao advogado que o requeira, uma certidão matricial de um prédio rústico com 

indicação dos dados de identificação dos proprietários confinantes, nomeadamente, nome, 

morada, número de contribuinte. 

 

Conclusões: 

 

1-Nada no código do IMT sujeita qualquer elemento das matrizes prediais a sigilo. Pelo contrário, 

a lei confere uma função registral às matrizes prediais, registo que por natureza é público. Com 

efeito a matriz predial é um ato de registo que permite a publicitação dos elementos relativos 

aos prédios, entre os quais estão a identificação dos confinantes. 

 

2-A proteção de dados pessoais do artigo 64º do CGT não pode ter por efeito limitar o acesso a 

dados necessários no exercício de direitos, muito menos quando esses direitos contam de um 

registo que tem a natureza e função de publicitação dos mesmos. 

 

3- Parece-nos pois que a interpretação das normas do CIMI, da Lei Geral Tributária, e o constante 

de jurisprudência consolidada, leva a que concluir que não estão sujeitos a sigilo:- o número 

fiscal do titular de um prédio sujeito a artigo de matriz, o seu domicilio ou se o valor patrimonial 



do prédio pois estes dados constam de registo público que deve ser acessível a qualquer 

interessado e não traduzem e/ou informam da situação tributária do contribuinte. 

 

4- A morada, o número de identificação fiscal, e o valor patrimonial dos prédios não estão 

sujeitos a sigilo na medida em que constam o registo predial, ou da descrição do prédio ou da 

inscrição do mesmo, sendo factos objeto de publicidade registral conforme o disposto no artigo 

1º do C.R.P.. 

 

5-Assim é manifestamente ilegítima a recusa dos Serviços de Finanças em fornecer ao advogado 

que o requeira, uma certidão matricial de um prédio rústico com a indicação dos elementos de 

identificação dos proprietários confinantes, nomeadamente nome, morada e número de 

identificação fiscal. 

 

SMO, este é o meu parecer 

 

À próxima sessão do Conselho Geral 

Évora, 14 de Julho de 2017 

 

 

 

       

Ana Isabel Barona 

(Vogal do Conselho Geral) 

 

 

Aprovado em Sessão Plenária do Conselho Geral de 29 de Setembro de 2017 

 

 

 

 

Guilherme Figueiredo 

 


