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Objetivos

O objetivo desta cadeira é proporcionar aos alunos conhecimentos sobre o funcionamento dos tribunais no
ordenamento jurídico português e no ordenamento europeu.
Da mesma forma pretende-se estimular a pesquisa de jurisprudência como ferramenta essencial na investigação
das matérias tributárias e na resolução de problemas jurídicos concretos.
Resultados da Aprendizagem

Tipo de sentenças proferidas pelos vários tipos de tribunais
Pesquisa de jurisprudência

Conteúdos Programáticos

i. Apresentação.
A importância da jurisprudência enquanto fonte de direito.
Técnicas de pesquisa de jurisprudência
Motores de pesquisa: direito em dia, dgsi, curia, sitios do TC, do CAAd.
ii. Jurisprudência sobre os impostos em particular
Impostos sobre o rendimento
IRS - Alguns temas em análise: .
· regime simplificado: coeficientes; escolha do regime.
· transparência fiscal.
· deduções à coleta.

· residência.
· pensões de alimentos.

Jurisprudência em matéria de IRC
· Alguns dos temas pesquisados:
· noção de gasto
· tributações autónomas
· regimes especiais de tributação
· beneficios fiscais
· relação contabilidade/lucro tributável

Jurisprudência em matéria de IVA
Alguns dos temas abordados:
· faturas falsas
· créditos incobráveis
· IVA nos serviços medicos
· pro-rata
· direito à dedução
· isenção de iva
· TJUE e o Iva.

Jurisprudência em matéria de impostos sobre o património:
IMI
IMT
ISelo.

Alguns casos emblemáticos:
· A tributação em IMT das eólicas.

· IMI dos prédios nos centros históricos
· A verba 28 da TGIS

Jurisprudência em matéria de procedimento e processo
· competência dos tribunais
· prescrição e caducidade
· meio processual adequado
· taxas e portagens
· arbitragem
· ónus da prova
· meios de prova

iii. Conferência de encerramento
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Métodos de Ensino e de Aprendizagem

A metodologia adoptada permite que os estudantes desenvlvam competências de procura de acórdãos e contacto
com as plataformas de pesquisa de jurisprudência, que consigam depois transpor para um trabalho académico.
Métodos de Avaliação
Elaboração de um trabalho escrito que consistirá no comentário a um acórdão, sobre um dos temas do programa da
cadeira.

Deverão em cada um destes módulos encontrar acórdão onde se discuta questão jurídica pertinente e fazer um
comentário.
Tribunais: STA, Tribunal Constitucional ou Tribunais Centrais, STJ, CAAD ou TJUEData de entrega: uma semana
após última aula (80%)
apresentação do acórdão do trabalho nas últimas aulas (20%)

