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ÁREAS JURÍDICAS 

-Direito do Turismo (Direito Internacional e Comunitário 
do Turismo, Empreendimentos Turístico e Hotelaria). 

- D i r e i t o  C o m e r c i a l  e  d a s  E m p r e s a s 
Litígios Judiciais - (Direito Civil, Direito Público, Direito Comercial e 

Direito Penal) 

-Direitos Reais e da Propriedade. 

-Direitos Reais e da Propriedade 

ÁREAS NÃO JURÍDICAS 

-Gestão do Património, Gestão do Conhecimento, Criação de 

I ma g e m,  Ma r c a s  e  I d e n t i d a d e  E mp r e s a r i a l 
Gestão e Consultoria de Empresas e Empresas Turisticas, Lide-

rança de Organizações, Empresas e Empresas Turisticas 

O escritório elabora ainda:Constituição, Modificação e Extinção 

de Sociedades Comerciais;Gestão do Património, Gestão do 
Conhecimento, Criação de Imagem, Marcas e Identidade 
Empresarial . Pareceres nas diversas áreas do Direito. 
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LAW OFFICE 

FER$A$DO MESSIAS  LAW OFFICE  FARO LISBOA  

CULTURA 
 E  ARTES  

Galeria de 

Arte  

M e s s i a s 

Global Arts  

 www.messiasglobalarts.com  

(acesso restrito caso pretenda ter acesso ao site envie um email para  

geral@messiasglobalarts.com) 

  

2009 Private Colllection 

Assim, em termos de estrutura, o novo CIEC 

continua a contemplar uma Parte Geral, onde 

surgem as disposições comuns aplicáveis a 

todos os produtos sujeitos a IEC, e uma Parte 

Especial, onde constam as disposições específi-

cas aplicáveis a cada grupo de produtos.  

 

Em matéria de circulação em território nacio-

nal, em regime de suspensão, e em face do 

disposto no novo CIEC (cfr. artigo 35.º), os 

produtos podem circular em regime de sus-

pensão com destino ao “destinatário regista-

do”, ao contrário do que sucedia anteriormen-

te, em que os “operadores registados” só 

podiam receber produtos em regime de sus-

pensão quando os mesmos fossem expedidos 

de outro Estado membro. Ora, esta possibili-

dade poderá vir a alargar imenso o universo 

dos “destinatários registados”, com conse-

quências muito significativas em termos de 

fraude fiscal, para além de parecer estar em 

dissonância com o Regime de tributação em 

IVA dos revendedores de combustíveis líqui-

dos (cfr. artigo 34.º da Lei n.º 107-B/2003, de 

31 de Dezembro). 

 

$ovas figuras estatutárias 

São criadas as figuras estatutárias do 

“destinatário registado”, do “destinatário 

registado temporário” e do “expedidor regista-

do”.  

A figura do “destinatário registado” é decalca-

da da anterior figura de “operador registado”, 

tratando-se apenas de mudança de designação. 

Com efeito, quer a obtenção do estatuto, quer 

os direitos e obrigações do titular do estatuto 

não apresentam quaisquer diferenças em rela-

ção à situação actual. De resto, a lei diz, 

expressamente (cfr. artigo 2.º do diploma 

preambular), que os actuais detentores do 

estatuto de operador registado adquirem, sem 

demais formalidades, o estatuto de 

“destinatário regista-

do”.                      

O  $OVO  CÓD IGO  DO S  I MPO STO S  E S P EC I A I S  S OBRE  

O  CO$ SUMO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Em anexo ao Decreto-Lei n.º 73/2010, 
de 21 de Junho, foi publicado o (novo) 
Código dos Impostos Especiais de Con-
sumo (CIEC), que entra em vigor 30 dias 
após a sua publicação. Este diploma 
veio, pois, proceder à actualização da 
legislação dos Impostos Especiais de 
Consumo (IEC), harmonizados comuni-
tariamente, e que incidem sobre os Pro-
dutos Petrolíferos e Energéticos, sobre 
os Tabacos e sobre o Álcool e as Bebi-
das Alcoólicas. 

No direito interno, esta matéria tinha 

sido objecto da primeira codificação pelo 

Decreto-Lei n.º 566/99, de 22 de Dezem-

bro, normalmente identificado pelo acró-

nimo “CIEC”. Assim, para maior facili-

dade, identificaremos o diploma agora 

publicado (Decreto-Lei n.º 73/2010) 

como “novo CIEC”.  

Com a edição do novo CIEC pretende o 

legislador transpor para a ordem jurídica 

nacional a Directiva n.º 2008/118/CE, do 

Conselho, de 16 de Dezembro, a qual 

revogou e substituiu a anterior Directiva 

92/12/ CEE, do Conselho, de 25 de 

Fevereiro, normalmente designada por 

Directiva Horizontal dos IEC, já que - ao 

contrário das designadas Directivas 

Verticais aplicáveis a cada tipo de pro-

dutos - se aplica a todos os produtos 

sujeitos a IEC.  
Não são muito significativas as inova-
ções, pelo que a opção de editar um novo 
CIEC terá, porventura, por justificação o 
facto de o anterior CIEC ter 
sido objecto, ao longo dos dez anos da 

sua existência, de múltiplas alterações 

que tiveram lugar, fundamentalmente, 

nas leis dos Orçamentos do Estado 

publicadas neste período.  

  

 

  

      

 

 
 

 Fotos do Escritório em Faro Fotos do Escritório em Faro Fotos do Escritório em Faro Fotos do Escritório em Faro     

No dia 26 de Novembro de 2010, a Câmara de 
Comércio Luso-Belga-Luxemburguesa organiza 

um Jantar de Gala, preparado pelo jovem cozinhei-

ro belga em franca ascensão, Gaetan Colin, vence-

dor do título “Melhor Chef Europeu” na décima 

edição da S. Pellegrino Cooking Cup, em Veneza, e 

por dois estudantes luxemburgueses do Lycée 

Technique Hôtelier "Alexis Heck", num dos mais 

prestigiados hotéis de Lisboa, o Hotel Lapa Palace. 

Teremos como convidado de honra deste evento o 

Senhor Dr. Carlos Costa, Governador do Banco de 

Portugal, que irá efectuar uma intervenção dedi-

cada a temas económicos.  

Contamos, ainda, com a presença de Sua Excelên-

cia o Embaixador da Bélgica em Portugal, Senhor 

Jean-Michel Veranneman de Watervliet e de Sua 

Excelência o Embaixador do Grão-Ducado do 

Luxembrugo, Senhor Paul Schmit. 

Propomos-lhe que participe neste jantar, envie 

u m  e m a i l  p a r a  m a r k e t i n g o f f i -

cer@fernandomessias.pt  

 

Circulação Intracomunitária  

Na circulação intracomunitária dos produtos 

em suspensão do imposto é adoptado um siste-

ma informatizado que suporta também o con-

trolo dos respectivos movimentos, normalmen-

te conhecido pela sigla inglesa de EMCS – 

Excise Movement and Control System –, cujas 

especificações técnicas constam no Regula-

mento (CE) n.º 684/2009, da Comissão, de 24 

de Julho de 2009. 

 Dado que as alfândegas portuguesas foram 

pioneiras na utilização da informática neste 

domínio, quando, em 2004, estabeleceram a 

emissão e o apuramento obrigatórios do Docu-

mento Administrativo de Acompanhamento 

(DAA) por via electrónica, estranha-se que 

Portugal figure, agora, no grupo de Estados 

membros que somente disporão, em pleno, do 

novo sistema em 2011. Espera-se (e deseja-se) 

que o novo enquadramento técnico das opera-

ções de circulação em suspensão do imposto, 

ao fazer intervir de forma mais pró-activa as 

Administrações aduaneiras dos Estados mem-

bros, ajude a diminuir o risco fiscal dos depo-

sitários autorizados expedidores, que respon-

dem objectivamente pela regularidade das 

operações de circulação intracomunitária em 

suspensão do imposto, apesar de ser o trans-

portador o último operador a contactar com a 

mercadoria antes da sua entrega ao destinatá-

rio. 



 

$OMEAÇAO LEGAL 500  
2010   

Fernando Messias – Escritorio de Advocacia / Law Office tem  o prazer de informar-vos de 

que os nossos escritórios estão presentes na prestigiada revista de  selecção internacional 

de escritórios e sociedades de advocacia, Legal 500  pelo segundo ano consecutivo   

Esta nomeação internacional recentemente atribuída assenta essencialmente no resultado 

do trabalho realizado pelos nossos escritórios nos últimos quatro anos de actividade nas 

mais diversas áreas jurídicas(e não juridicas), nomeadamente: Direito do Turismo (Direito 

Internacional e Comunitário do Turismo,Empreendimentos Turisticos e Hotelaria); Direito 

Comercial e das Empresas; Litigios Judiciais (DireitoCivil, Direito Publico, Direito Comercial 

e Direito Penal); Direitos Reais e da Propriedade, da Gestão do   Património; Gestão do 

Conhecimento, Criação de Imagem, Marcas e Identidade Empresarial; Gestão e  Consulto-

ria de Empresas e Empresas Turisticas; Liderança de Organizações, Empresas e Empresas-

Turísticas. 

Para nós trata-se de mais um incentivo a fazer sempre melhor. 

Para vós esperamos ser mais um sinal de confiança e de competência dos nossos escritó-

rios no mundo   jurídico e não juridico em que se norteiam os interesses e aspirações dos 

indivíduos e das empresas. 

  
Sobre a série 500 Legal 

Publicado há mais de vinte anos, o Legal 500 Series oferece a mais abrangente cobertura 

mundial actualmente disponíveis sobre prestadores de serviços jurídicos, em mais de 100 

países.  Utilizado por clientes privados e comerciais, consultores empresariais, CEOs, FDS 

e consultores nacional e internacional .. 

 

PROBO$O 
 F E R $ A $ D O  M E S S I A S –  L AW  O F F I C E    

A responsabilidade social faz parte da  cultura do Escritorio  de Advocacia 

Fernando Messias—Law Office. 

O  Escritorio de Advocacia Fernando Messias—Law Office assume uma 

responsabilidade civíca e ético moral  com varias instituiçoes  de soli-

dariedade social atraves da prestação de serviços juridicos  pro bono .  
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A presente Nota Informativa destina-se a ser distribuída entre Clientes e Colegas e a informação nela contida é 

prestada de forma geral e abstracta, não devendo servir de base para qualquer tomada de decisão sem assistência 

profissional qualificada e dirigida ao caso concreto. O conteúdo desta Nota Informativa não pode ser reproduzido, 

no seu todo ou em parte, sem a expressa autorização do editor. Caso deseje obter esclarecimentos adicionais sobre 

este assunto contacte secretariado@fernandomessias.pt 

           

 A nova figura do “destinatário registado temporário” tem a sua origem no “operador não registado”, não apresentando quaisquer diferenças em rela-

ção a este. 

Já o estatuto de “expedidor autorizado” não tem correspondência no código anterior e visa permitir que um qualquer importador de produtos sujeitos a 

IEC, para além de os poder declarar de imediato para livre prática e consumo, possa, alternativamente, declará-los para livre prática e expedi-los para 

um depositário autorizado (em Portugal ou noutro Estado membro) ou para um destinatário autorizado ou para entidades beneficiárias de certo tipo   
As de isenções, se, em quaisquer destes dois últimos casos, os destinatários se situarem noutro Estado membro.  

Até agora, esta matéria era regulada por via administrativa, na qual sobressaíam os aspectos ligados às garantias dos produtos que circulavam em sus-

pensão do imposto entre o local de importação e os Entrepostos Fiscais.  

4. Prazos de Reclamação Graciosa e Impugnação Judicial 

No artigo 13.º do novo CIEC (que corresponde ao artigo 11.º do anterior CIEC), mantém-se a exigência de que o imposto esteja pago, se se quiser 

apresentar Reclamação Graciosa ou Impugnação Judicial nos prazos, respectivamente, de 120 ou 90 dias, e que são os previstos no Código do Procedi-

mento e de Processo Tributário (CPPT). Com efeito, mesmo que o imposto esteja garantido, passados 30 dias sobre a data em que terminou o prazo 

para pagamento voluntário, a garantia é accionada se o imposto, entretanto, não tiver sido pago. 

Assim, a Reclamação Graciosa ou a Impugnação Judicial têm de ser apresentadas no prazo de 30 dias, contado da data em que terminou o prazo para 

pagamento voluntário, se se pretender que o imposto esteja, somente, garantido durante o período em que o processo correr os seus termos, quer na 

fase administrativa, quer na fase judicial.  

Uma vez mais legislador não aproveitou, afinal, o novo CIEC para o legislador não aproveitou, afinal, o novo CIEC para uniformizar este diploma com os 

prazos previstos no CPPT para apresentação de reclamação graciosa e de impugnação judicial uniformizar este diploma com os prazos previstos no CPPT 

para apresentação de reclamação graciosa e de impugnação judicial.   


