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EPHEMERIS JURIDICA

RCPITA  
GUIA DO PROCEDIMENTO  
DE INSPEÇÃO TRIBUTÁRIA

VANTAGENS E UTILIDADE  
PRÁTICA  

O Centro de Estudos Dantas Rodrigues lançou no 
passado dia 27 de abril de 2018, o seu livro primeiro 
denominado “RCPITA”, o qual é um instrumento de 
significativo interesse prático, que proporciona es-
clarecimentos de dúvidas e temas relacionados com 
o domínio fiscal, em particular, no caso do procedi-
mento da inspeção tributária.  
Para o efeito, através da experiência e conhecimento 
de uma equipa de Autores, que integram os quadros 
da Dantas Rodrigues & Associados, Sociedade de 
Advogados, R.L., foi possível trazer até vós a presen-
te obra, na qual, pese embora as recentes alterações 
introduzidas pelo Orçamento de Estado para 2018, 
na Lei Geral Tributária, e no Regime Complementar 
do Procedimento de Inspeção Tributária e Aduaneira, 
conjugou a rapidez e facilidade na compreensão de 
todo o conjunto de atos que integram o procedimen-
to de inspeção, com a indicação clara e simples das 
várias fases do procedimento, através da utilização 
de esquemas e gráficos.
Nesta perspetiva, a dimensão prática do nosso livro 
é indispensável à utilização corrente do mesmo por 
parte dos diversos leitores, já que expomos e expli-
camos os problemas que no dia-a-dia e no decurso 
de qualquer ação inspetiva os inspecionados são 
confrontados e indicamos a respetiva forma de atua-
ção e resolução de cada um deles (Ex: motivos de 
oposição ou necessidade de invocação de ilegalida-
des em momento próprio).
Não menos importante é o trabalho de compilação da 
jurisprudência dos nossos Tribunais que versa sobre 
o procedimento de inspeção tributária, com menção 
das decisões dos mais diversos tribunais que mais 
se destacam em matéria de inspeção tributária, por 
ordem cronológica, fazendo-se uma correspondência 

das decisões dos tribunais com as vicissitudes das 
várias fases do procedimento. 
Por fim, outro dos aspetos que fazem da nossa obra 
um instrumento diferenciador, e único no mercado 
neste âmbito fiscal, é a introdução de minutas com 
vista a fornecer ao inspecionado a orientação que se 
impõe em cada momento do procedimento, compi-
lando num só documentos todos os requerimentos e 
pedidos que, em abstrato, se podem dirigir aos servi-
ços de inspeção, identificando os elementos essen-
ciais de cada pedido, bem como a correspondência 
da minuta com o momento do procedimento.

O LANÇAMENTO DO RCPITA
O EVENTO

Teve lugar no passado dia 27/04 no ISCAL – Instituto 
Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa, 
o lançamento da 1ª Edição do Livro RCPITA levado a 
cabo pelo Centro de Estudos Dantas Rodrigues, do 
qual são co-autores dois dos professores desta insti-
tuição de ensino, Dantas Rodrigues e Manuel Conchi-
nha, bem como os Advogados Frederico Assunção, 
Lima Garcia, Valter Monteiro e João Miguel.
No auditório 1 do ISCAL decorreu a apresentação 
de uma forma descontraída e na presença de con-
vidados, alunos e docentes. Seguiu-se um Porto de 
Honra visando o agradecimento aos presentes e em 
simultâneo a venda do livro, conforme documentam 
as seguintes fotos. 



SOBRE A FORMA

Um livro de conteúdo prático, deve primar também 
pela forma como se apresenta. Este foi uma das 
preocupações desta edição, bom conteúdo boa 
forma. É composto por 9 esquemas e 17 minutas, 
veja-se por exemplo a da pagina 114 que tem como 
titulo  “Esquema geral do Procedimento de Inspeção 
Tributaria”, que nos dá uma visão muito clara deste 
procedimento ou por exem-
plo a pagina 69, “fontes de 
informação do contribuinte”.

De salientar que o nosso livro se encontra à ven-
da, quer nas livrarias e distribuidores oficiais (Wook, 
Fnac), quer  via site institucional  através do endereço:  

www.dantasrodrigues.com/servicos-de-advocacia/ 
centro-de-estudos-formacao/livros-editados/
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Nota do Editor

Para a editora 
Caleidoscópio é uma 
honra associar-se ao 
projeto editorial que o 
Centro de Estudos Dantas 
Rodrigues ora inicia.  
Há muito que 
procurávamos publicar  
na área do Direito.  
Eis que surge esta 
oportunidade, que tem a 
dupla vertente de trazer 
a legislação sobre o 
RCPITA, a jurisprudência, 
alguns exercícios.  
Um livro útil para os 
profissionais, mas também 
para o consumidor, que 
nele encontra conselhos 
úteis para lidar as 
questões inspetivas.


