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 Acórdão de 12 de Outubro de 2011.

Assunto:

Oposição à execução fiscal. Dívida respeitante à reposição de incentivos financeiros. 
Juros. Prescrição.

Sumário:

Os juros de dívida não tributária prescrevem no prazo de 5 anos (al. d) do art. 310º 
do CCivil), contado, segundo a regra do art. 306º do mesmo Código, a partir da 
exigibilidade da obrigação.

Processo n.º 10/11 -30.
Recorrente: IFAP — Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, I. P.
Recorrido: Produtoras de Suínos Ideal Vimaranense, L.da

Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Casimiro Gonçalves.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

RELATÓRIO
1.1. IFAP — Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP recorre da sentença que, pro-

ferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, na oposição deduzida por Produtora de Suínos 
Ideal Vimaranense, Lda. contra a execução para cobrança da quantia de Euros 17.555,34, respeitante 
à devolução de auxílios estatais de apoio ao sector suinícola português contratualizados ao abrigo do 
DL 146/94, de 24 de Maio, julgou parcialmente procedente aquela oposição e declarou prescrita a dívida 
exequenda relativa a juros anteriores a 11/04/2004.

1.2. O recorrente termina as alegações formulando as conclusões seguintes:
1. A douta sentença recorrida é omissa, porquanto não deu resposta à questão controvertida sobre 

a natureza jurídica dos juros peticionados na certidão de dívida junta aos autos;
2. Os juros peticionados pelo IFAP não são juros de natureza moratória, antes resultando da 

Decisão da Comissão Europeia n.º 2000/200/CE de 25 de Novembro de 1999, através da qual os au-
xílios concedidos ao abrigo do Decreto -Lei n.º 146/94 foram considerados incompatíveis, por não se 
enquadrarem nas orientações estabelecidas para os Estados Membros, devendo, em consonância, os 
beneficiários dos mesmos, devolver integralmente as verbas recebidas, acrescidas de juros calculados 
desde a data em que os auxílios lhes foram colocados à disposição até à data da sua integral devolução, 
calculados de acordo com a taxa de referência para Portugal, definida para o cálculo de equivalente de 
subvenção no âmbito dos auxílios regionais.

3. Não tendo os juros peticionados pelo IFAP a natureza de juros moratórios, aos mesmos não 
pode ser aplicável o prazo prescricional previsto no artigo 310º do Código Civil.

4. Antes sendo aplicável o prazo geral ordinário previsto no artigo 309º do CC, concluindo -se 
assim não estarem os mesmos prescritos, como se concluiu para a questão da prescrição da dívida.

5. Deve pois, ser a sentença alterada nesse particular, considerando -se não se encontrarem pres-
critos os juros contabilizados na certidão de dívida.

Termos em que deverá o presente recurso merecer provimento, com as demais consequências.
1.3. Contra alegando, a recorrida formulou as seguintes conclusões:
Primeiro: Nos termos do disposto no n.º 2 do art. 53º do Decreto -Lei n.º 81/91 de 19 de Fevereiro, 

o Tribunal competente para os termos da execução dos títulos de dívida emitidos pelo Exequente é o 
Tribunal Cível da Comarca de Lisboa.

Segundo: O Tribunal Administrativo e Fiscal é incompetente, em razão da matéria, para os termos 
da presente execução.

Terceiro: A certidão da dívida dada à execução não é título executivo porque não preenche os 
requisitos dos arts. 52º e 53º do Decreto -Lei n.º 81/91 de 19 de Fevereiro.

Quarto: A decisão unilateral do Exequente, que determinou a restituição da quantia exequenda não 
era susceptível de impugnação contenciosa, porque não tem a natureza jurídica do acto administrativo. 
Além disso, tal decisão é ilícita e por isso, “in casu”, a situação reconduz -se à referida na alínea h) do 
art. 204º do CPPT.

Quinto: A Decisão da Comissão Europeia n.º 2000/200/CE de 25 de Novembro de 1999 não 
alterou nem pretendeu nem podia alterar as regras do direito interno português relativas aos prazos de 
prescrição dos juros convencionais ou legais, estipuladas na alínea d) do art. 310º do Código Civil.
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Pelo exposto e pelo douto suprimento, deve ser decretada a extinção da instância, por incompetên-
cia absoluta do Tribunal, em razão da matéria, nos termos do disposto no art. 16º do CPPT e art. 105º 
do Código de Processo Civil.

E para a hipótese de assim se não entender,
deve ser declarada a inexistência ou insuficiência do título executivo e a ilicitude da decisão 

unilateral do Exequente, por não ser imputável, à Executada, a violação das normas comunitárias que 
determinaram o reembolso das prestações que a mesma recebeu;

e deve ainda, em qualquer das hipóteses, ser negado provimento ao recurso do Exequente, como 
é de justiça.

1.4. O MP não emitiu parecer (fls. 98 verso).
1.5. Corridos os vistos legais, cabe decidir.
FUNDAMENTOS
2. Na sentença recorrida julgaram -se provados os factos seguintes:
1  - A Oponente, no âmbito da actividade comercial por si desenvolvida de criação intensiva e 

venda de suínos, apresentou, em 1993.04.26, candidatura ao auxílio C65/97, criado pelo DL 146/94, 
de 25 de Maio.

2  - No âmbito do auxílio contratualizado, a Oponente recebeu os seguintes montantes:
a. € 4.504,15, pagos em 1994.04.26;
b. € 2.702,49, pagos em 1995.04.26;
c. € 1.354,94, pagos em 1996.04.26;
d. € 450,41, pagos em 1997.04.26.
3  - Por decisões da Comissão Europeia n.ºs 2000/200/CE de 25 de Novembro de 1999 e 2001/85/

CE, de 4 de Outubro, foram os Auxílios criados através do DL 146/94, de 25 de Maio e do DL 4/99, 
de 4 de Janeiro, considerados incompatíveis com o mercado comum.

4  - Em face das Decisões da Comissão Europeia, o IFADAP iniciou, a partir de Março de 2001, 
os procedimentos tendentes à recuperação dos auxílios que haviam sido concedidos.

5  - Por ofício datado de 2009.05.07 (ref.ª SUI01/DJU/UDEV/2009), o IFAP, IP, solicitou à Opo-
nente que procedesse ao pagamento, no prazo de 10 dias úteis, do montante de € 17.530,63, sendo € 
9.011,99, relativos ao capital em dívida, e € 8.518,64, correspondentes a juros vencidos desde a data do 
pagamento do auxílio em causa, estando estes devidamente discriminados a fls. 20 do processo apenso, 
que aqui se dão por reproduzidas.

6  - Em 2009.06.18, deu entrada no Serviço de Finanças de Guimarães -1 certidão de dívida emitida 
pelo IFAP, IP, relativa a dívidas referentes a auxílios estatais do apoio ao sector suinícola português 
contratualizados ao abrigo do DL 146/94, de 24 de Maio, e associados juros, tudo no montante global 
de € 17.555,34.

7  - Em 2009.06.29, foi instaurado o Processo de Execução Fiscal n.º 0418200901072471, com 
base na identificada certidão de dívida emitida pelo IFAP.

8  - Em 2009.07.11, a Oponente foi citada para a Execução.
9  - A petição de Oposição à Execução deu entrada no SF de Finanças em 2009.08.27.
3.1. Enunciando como questões a resolver as que se prendem (i) com a ilegalidade da decisão que 

impôs a obrigatoriedade de reembolso de apoio financeiro concedido, (ii) com a prescrição da dívida 
exequenda de capital, por se aplicar à mesma o prazo prescricional de 5 anos, previsto no DL 155/92, 
de 28/7 e (iii) com a prescrição dos juros de mora, nos termos do artigo 310º do CC, a sentença con-
siderou em síntese o seguinte:

 - A primeira das questões não é susceptível de ser conhecida em sede de oposição.
 - Quanto à prescrição da dívida exequenda, com base no n.º 1 do art. 43º do DL n.º 155/92, de 

28/7, a prazo de cinco anos ali previsto não tem aplicação no caso dos autos, uma vez que tal diploma 
se aplica apenas à reposição de dinheiros públicos que devam reentrar nos cofres do Estado, quando 
recebidos indevidamente por funcionários ou agentes da Administração Pública (cf. arts. 36º e 42º do 
citado diploma legal).

Ora, como no caso dos autos, os incentivos foram concedidos a partir de 1994, então, nos termos 
combinados dos arts. 309º e 306º, n.º 1 do C.Civil, apenas em 2014 se daria a eventual prescrição, 
abstraindo de eventuais causas interruptivas, como a citação da oponente, entretanto ocorrida, pelo 
que, assim sendo, esta dívida não se encontra prescrita.

 - Quanto à prescrição da obrigação de juros, com base no regime de prescrição das dívidas de juros 
prevista no art. 310º do C.Civil e sendo esse de facto o regime aplicável, dada a natureza da dívida em 
causa, há que aplicar o disposto na alínea d) desse art. 310º, onde se estabelece o prazo de prescrição de 
5 anos para as obrigações de juros convencionais e legais, iniciando -se a contagem do referido prazo, 
por força do art. 306º do mesmo Código, a partir do momento em que o direito puder ser exercido.

E, assim, no caso, tendo a oponente sido citada para a execução fiscal em 11/7/2009, estão pres-
critos os juros vencidos antes de 11/07/2004, por, relativamente a eles, se mostrar decorrido o prazo de 
prescrição de 5 anos. E quanto aos demais, conclui -se pela inexistência da invocada prescrição, uma 
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vez que, relativamente a estes, a citação tem efeitos de interrupção do prazo prescricional em curso, 
nos termos do art. 323º, n.º 1, do CC., o que implica a inutilização de todo o decurso do tempo até aí 
transcorrido, não se reiniciando a contagem do novo prazo de cinco anos, até o termo do processo em 
que foi praticado o acto de citação.

3.2. Do assim decidido discorda o recorrente IFAP alegando, por um lado, que a sentença é omissa, 
por não ter dado resposta à questão controvertida sobre a natureza jurídica dos juros peticionados na 
certidão de dívida junta aos autos e, por outro lado, que enferma de erro de julgamento por ter consi-
derado que, em aplicação do regime de prescrição de juros previsto na alínea d) do art. 310º do CCivil, 
estão prescritos os juros vencidos antes de 11/7/2004, por, relativamente a eles, se mostrar decorrido o 
prazo de prescrição de 5 anos, quando, ao contrário do decidido, o prazo aplicável é o prazo geral de 
20 anos, previsto no art. 309º do mesmo código.

4.1. Refira -se, desde já, que, embora o objecto do recurso se delimite pelas conclusões que os 
recorrentes formulam (cfr. os arts. 684º, n.º 3 e 690º, n.º 1, do CPC), não pode, ainda assim, esquecer -se 
que os recursos não se destinam a apreciar questões novas mas antes a impugnar decisões proferidas 
anteriormente (cfr. os art. 676º, 680º, n.º 1 e 690º do mesmo CPC).

Ora, a recorrida alega, nas contra -alegações do recurso, o seguinte:
 - deve ser decretada a extinção da instância, por incompetência absoluta do Tribunal, em razão 

da matéria, nos termos do disposto no art. 16º do CPPT e art. 105º do CPC, já que, face ao disposto no 
n.º 2 do art. 53º do DL n.º 81/91, de 19/2, o Tribunal competente para os termos da execução dos títulos 
de dívida emitidos pelo exequente é o Tribunal Cível da Comarca de Lisboa;

 - a certidão da dívida dada à execução não é título executivo, por não preencher os requisitos dos 
arts. 52º e 53º do mesmo DL n.º 81/91, de 19/2;

 - a decisão unilateral do Exequente, que determinou a restituição da quantia exequenda, além de 
ser ilícita, também não é susceptível de impugnação contenciosa, porque não tem a natureza jurídica 
do acto administrativo, pelo que a situação se subsume, no caso, à previsão da alínea h) do art. 204º 
do CPPT;

 - e, quanto à questão dos juros, suscitada pelo recorrente nas alegações do recurso, a decisão da 
Comissão Europeia n.º 2000/200/CE, de 25/11/1999 não alterou nem pretendeu nem podia alterar as 
regras do direito interno português relativas aos prazos de prescrição dos juros convencionais ou legais, 
estipuladas na alínea d) do art. 310º do CCivil.

4.2. Todavia, o Tribunal “a quo” não apreciou a questão da competência, nem apreciou a questão 
da ora alegada falta de título executivo.

E tais questões também não foram suscitadas na petição inicial da presente oposição.
Na verdade, como da sentença consta, o que a recorrida/oponente ali invoca é a ilegalidade da 

decisão que impôs a obrigatoriedade de reembolso de apoio financeiro concedido; a prescrição da 
dívida exequenda de capital, por se aplicar à mesma o prazo prescricional de 5 anos, previsto no DL 
155/92, de 28/7; e a prescrição dos juros de mora. E, consequentemente, apreciou estas questões, de-
cidindo, (i) que a ilegalidade da decisão de imposição do reembolso, é questão não susceptível de ser 
conhecida em sede de oposição; (ii) que a quantia exequenda reportada à dívida de capital não está 
prescrita por não ter decorrido ainda o prazo de 20 anos previsto no art. 309º do CCivil, aplicável a 
tal dívida de capital; e (iii) que, quanto aos juros, estão prescritos os vencidos antes de 11/07/2004, 
por, relativamente a eles, se mostrar decorrido o prazo de prescrição de 5 anos previsto no art. 310º do 
CCivil, aplicável nesta matéria.

Assim:
a) Quanto à questão da ora alegada falta de título para a execução, por se tratar de questão nova, 

suscitada apenas nas contra -alegações da recorrida, não pode ser aqui conhecida.
b) Quanto à questão da ilegalidade da decisão que impôs a obrigatoriedade do reembolso, tendo 

a sentença concluído e decidido que se trata de questão não susceptível de ser conhecida em sede 
de oposição, deveria a recorrida, se discorda deste segmento decisório, ter interposto o competente 
recurso da decisão, nessa parte. E, não o tendo feito, também não pode, portanto, conhecer -se agora 
dessa questão.

c) Quanto à questão da competência:
Mesmo que, desaplicando o disposto no n.º 2 do art. 102º do CPC, se entendesse que estaríamos, 

no caso, face ao disposto no n.º 1 do mesmo artigo, perante questão de conhecimento oficioso do Tri-
bunal, sempre a recorrida careceria de razão legal.

Com efeito, como tem vindo a ser decidido uniformemente pelo STA, sendo o IFADAP uma pessoa 
colectiva pública e tendo o acto que ordena a restituição de subsídios por si concedidos a natureza de 
acto administrativo, são competentes para a instauração dos processos de execução fiscal que visam a 
cobrança coerciva das dívidas ao IFADAP os serviços da AF e não os tribunais cíveis (cfr. a este pro-
pósito, os acórdãos desta Secção do STA, de 25/6/2009, 26/08/2009, 23/9/2009, 21/10/2009, 3/3/2010 
e 4/5/2011, nos recursos nºs. 416/09, 609/09, 650/09, 462/09, 21/10 e 202/11, respectivamente.
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Aliás, apesar de o DL n.º 81/91, de 19/2, invocado pela recorrida, ter sido revogado pelo art. 17º do 
DL n.º 150/94, de 25/5, o n.º 2 do seu art. 53º veio, mesmo, a ser julgado inconstitucional (por acórdão 
do Tribunal Constitucional, de 23/3/2007, proferido no recurso n.º 859/03).

E por não se vislumbrar razão que justifique alterar tal jurisprudência, sempre seria de reafirmar o 
mesmo entendimento, porque, em suma e como decidiu o Tribunal Constitucional, “… o acto de rescisão 
do contrato por incumprimento das obrigações assumidas tem a natureza de acto administrativo, na 
medida em que traduz uma estatuição autoritária do IFADAP fundada no regime jurídico aplicável”, 
acrescendo que “… «nos casos e termos expressamente previstos na lei», podem ser cobradas mediante 
processo de execução fiscal, as dívidas ao Estado e «a outras pessoas colectivas de direito público que 
devam ser pagas por força de acto administrativo», de acordo com o que se estabelece na alínea a) do 
n.º 2 do artigo 148º do Código de Procedimento e de Processo Tributário.

Isso significa que a admissibilidade da utilização do processo de execução fiscal depende neces-
sariamente de lei expressa que tal preveja.

E o que é certo é que, relativamente a dívidas que devam ser pagas por força de acto administra-
tivo, como as do IFADAP, o n.º 1 do artigo 155º do Código do Procedimento Administrativo estabelece 
que «quando por força de um acto administrativo devam ser pagas a uma pessoa colectiva pública, 
ou por ordem desta, prestações pecuniárias, seguir -se -á, na falta de pagamento voluntário no prazo 
fixado, o processo de execução fiscal regulado no Código de Processo Tributário».

Ora, esta norma de carácter geral satisfaz a referida exigência de lei expressa, e, dessa forma, 
legitima a cobrança dos créditos do IFADAP, de reposição considerada indevidamente recebida, me-
diante o processo de execução fiscal (…)

Daí que os serviços de finanças tenham, pois, competência para instaurar os processos de execução 
fiscal que visam a restituição de ajudas previamente decidida pelo IFADAP (actual IFAP, IP)”.

4.3. As únicas questões que subsistem são, pois, as de saber se a sentença enferma de nulidade, 
por omissão de pronúncia, por não ter dado resposta à questão controvertida sobre a natureza jurídica 
dos juros peticionados na certidão de dívida junta aos autos (Conclusão 1 das alegações de recurso do 
IFAP) e se estão prescritos os juros vencidos antes de 11/07/2004, por, relativamente a eles, ser apli-
cável o prazo de prescrição de 5 anos referenciado na sentença  - ou seja, o prazo previsto no art. 310º 
do CCivil (Conclusões 2 a 5 das alegações de recurso do IFAP e Conclusão 5ª das contra -alegações 
da recorrida).

Vejamos.
5.1. Quanto à nulidade da sentença, por omissão de pronúncia, não se vê que a mesma ocorra.
Com efeito, a sentença, ao enunciar as questões a decidir, exara que uma dessas questões é a da 

«prescrição dos juros de mora, nos termos do artigo 310º do CC.» e, mais adiante, refere, igualmente, 
que, «No caso em apreço, verificou -se ter sido o auxílio concedido indevidamente, razão pela qual, se 
deverá considerar o momento em que o pagamento foi efectuado como momento relevante para início 
do prazo de prescrição, vencendo -se a partir daí, e diariamente, os respectivos juros de mora.»

E daqui resulta, a nosso ver, que a sentença apreciou a questão da natureza jurídica dos juros 
peticionados na certidão de dívida, decidindo em seguida a questão da prescrição de tais juros.

Poderá, então, ocorrer erro de julgamento; mas o que não há é nulidade da sentença, por omissão 
de pronúncia sobre tal questão. Improcede, assim, esta invocada nulidade da sentença.

5.2. Quanto à questão da prescrição desses juros aqui em causa.
5.2.1. O DL n.º 146/94, de 24/5, criou duas linhas de crédito:
 - Uma para desendividamento das empresas do sector da pecuária intensiva (quer para lhes facultar 

recursos para renegociação, junto das instituições de crédito, de dívidas em curso afectas às activida-
des pecuárias e comprováveis por investimentos realizados entre 1/1/1985 e 31/12/1993, nas áreas da 
modernização das instalações, defesa sanitária e protecção ambiental, quer para disponibilização de 
recursos para liquidação de dívidas, vencidas e não pagas, a fornecedores de bens de investimento, 
contraídas no período compreendido naquele mesmo período.

Nestes casos, os juros eram bonificados em 60% no 1º ano, 45% no 2º ano e 30% no 3º ano, e as 
bonificações suportadas, em partes iguais, pelos Ministérios das Finanças e da Agricultura, no primeiro 
ano, e pelo Ministério da Agricultura, nos anos seguintes, podendo, os reembolsos de capital comportar 
até cinco anuidades de igual montante e ocorrendo o primeiro reembolso um ano após a data prevista 
para a utilização do crédito (art. 4º do citado DL).

 - Outra para incentivar o relançamento da actividade suinícola, com o objectivo de relançamento 
da actividade suinícola e disponibilizar meios financeiros para aquisição de factores de produção.

E neste caso os juros eram bonificados em 10% no 1º ano, 8% no 2º ano, 6% no 3º ano e 4% no 4º 
ano, e as bonificações suportadas, em partes iguais, pelos Ministérios das Finanças e da Agricultura, no 
primeiro ano, e pelo Ministério da Agricultura, nos anos seguintes, podendo os reembolsos de capital 
comportar até quatro anuidades de igual montante e ocorrendo o vencimento da primeira anuidade um 
ano após a data da primeira e única utilização do crédito (art. 8º do mesmo DL).
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Em todos os casos, o processamento e o pagamento das bonificações ficava a cargo do (então) 
IFADAP e para cobertura dos encargos originados pela bonificação da taxa de juro e pela remuneração 
ao IFADAP as verbas necessárias deveriam ser inscritas no Orçamento do Estado (nº 4 do art. 9º e 
art. 12º do mesmo DL).

Porém, por decisões da Comissão Europeia nºs. 2000/200/CE, de 25/11/1999 e 2001/85/CE, de 
4/10, os auxílios criados através do dito DL 146/94 (bem como pelo DL 4/99, de 4/1), foram consi-
derados incompatíveis com o mercado comum (determinando a Comissão, consequentemente, que 
Portugal tome todas as medidas necessárias para recuperar junto dos beneficiários os referidos auxílios, 
recuperação que se efectuará em conformidade com os procedimentos de direito interno, e sendo que as 
somas a recuperar incluirão juros desde a data em que foram colocadas à disposição dos beneficiários 
até à data da sua recuperação efectiva, com juros sobre o capital em dívida, estes à taxa de referência 
da Comissão Europeia, (1) estabelecida para Portugal) pelo que, face a estas decisões da Comissão, o 
IFAP iniciou, a partir de Março de 2001, os procedimentos tendentes à recuperação dos auxílios que 
haviam sido concedidos.

No caso, e de acordo com a factualidade provada e com a fundamentação que consta da certidão 
executiva que titula a execução relativa à presente oposição, a recorrida apresentou, em 26/4/1993, 
candidatura ao auxílio C65/97, criado pelo citado DL 146/94, tendo recebido, no âmbito do auxílio 
contratualizado, os montantes indicados no n.º 2 do Probatório.

Contudo, no seguimento das mencionadas decisões da Comissão Europeia, o IFAP, por ofício de 
7/5/2009, pediu à recorrida o pagamento, no prazo de 10 dias úteis, do montante de € 17.530,63, sendo 
€ 9.011,99, relativos ao capital em dívida, e € 8.518,64, correspondentes a juros vencidos desde a data 
do pagamento do auxílio em causa.

Ora, não sofre dúvida que estamos, no caso, perante a cobrança de dívida decorrente de incentivos 
financeiros (e nem sequer incentivos fiscais).

Não se trata, portanto, de pagamento de impostos devidos, mas, antes do pagamento de quantia 
correspondente à contrapartida da concessão dos ditos incentivos financeiros, exigido pelo IFAP devido 
às citadas decisões da Comissão Europeia. Isto é, não estamos directamente perante pagamento de 
impostos que não tenham sido liquidados, nem perante juros compensatórios que, por falta ou atraso 
dessa liquidação, hajam de ser cobrados, mas, antes, perante uma obrigação distinta: de pagamento de 
importâncias correspondentes aos incentivos citados, com juros sobre o capital em dívida, estes, como 
se disse, à taxa de referência da Comissão Europeia estabelecida para Portugal.

Daí que, não tendo a dívida correspondente à reposição dos incentivos, natureza tributária, tam-
bém os respectivos juros não possam comungar dessa mesma natureza, para efeitos de aplicação do 
disposto no n.º 8 do art. 35º da LGT.

5.2.2. Ora, independentemente de os juros aqui questionados se poderem, ou não, classificar 
como juros de natureza moratória, como faz a sentença (sendo certo que nem o incumprimento da 
obrigação estava então verificado nem havia, sequer, interpelação por parte do credor para a restituição 
do capital/incentivo atribuído), ou como juros de outra natureza, entendemos que, quanto aos mesmos 
(os vencidos antes de 11/07/2004) decorreu, na realidade, o respectivo prazo de prescrição (5 anos), 
aplicável por força do disposto na alínea d) do art. 310º do CCivil. (2)

Com efeito, tratando -se de dívida não tributária, a questão da natureza moratória, compensatória, 
remuneratória ou outra, dos juros em causa, é irrelevante em termos de determinação do prazo legal 
de prescrição a estes aplicável.

Acresce que apesar de, por um lado, a doutrina vir entendendo que os juros remuneratórios 
visam possibilitar o rendimento de determinado capital, correspondendo à sua capacidade criadora 
de riqueza, tendo, nesta perspectiva, função retributiva, constituindo a contraprestação onerosa pela 
disponibilidade do capital («Terão esta natureza os juros que deverão ser pagos quando é celebrado 
um contrato de mútuo oneroso ou uma operação activa de comércio bancário, convencionando -se que 
o mutuário ou beneficiário da prestação pecuniária pagará juros ao mutuante ou à entidade bancária 
que disponibiliza o capital, cujo montante global fica dependente do período de utilização do capital 
e da taxa fixada»  - Abrantes Geraldes, Elementos Práticos sobre Juros, CEJ, 1998, p. 4) e, por outro 
lado, a par destes juros remuneratórios, serem referidos também os juros compensatórios (que têm por 
finalidade «compensar» o credor pelo facto de ter deixado de fruir determinado capital, ou porque o 
cedeu a terceiro ou porque este deixou de satisfazer, em tempo oportuno, a sua prestação ─ cfr. Menezes 
Cordeiro, in Banca, Bolsa e Crédito, pág. 198, citado por Abrantes Geraldes, loc. cit., pp. 5 e 6 ─, pelo 
que, assim sendo, não se justificaria, nem legal, nem doutrinariamente, a autonomização desta categoria 
de juros), o legislador, como salienta este mesmo autor, «já empregou esta fórmula, apesar de não ter 
sido muito rigoroso na utilização da terminologia adequada, ora assimilando os juros compensatórios 
à categoria de juros remuneratórios, como o fez no art. 5º do Dec. Lei n.º 344/78, de 17 de Novembro, 
ora atribuindo aos juros compensatórios a mesma natureza dos juros de mora, como resulta do art. 7º, 
n.º 2 do mesmo diploma, na redacção introduzida pelo Dec. Lei n.º 83/86, de 6/5.
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Este desacerto do legislador tem influenciado também os tribunais, em cujas decisões surge, 
com frequência, a qualificação de juros compensatórios na sua vertente indemnizatória, decorrente do 
incumprimento pontual da obrigação de indemnização devida por factos ilícitos, apesar de a própria 
lei determinar que, em tais situações, são devidos juros de mora, consoante as circunstâncias, desde a 
prática do acto, desde a citação ou desde a liquidação dos prejuízos (art. 805º do CC).

Dogmaticamente, podemos definir os juros compensatórios como aqueles que não têm função 
moratória, remuneratória ou compulsória, devendo reservar -se a expressão para os juros que não cons-
tituam uma retribuição do capital ou uma compensação pelo atraso da prestação, como sucede com os 
determinados juros previstos nas leis fiscais para os casos de retardamento da liquidação imputável 
ao contribuinte» (cfr. Correia Neves, Manual dos Juros, Almedina, 3ª Ed., 1989, pp. 29 e segs., e a 
doutrina de Vaz Serra aí citada).

Todavia, como se deixou dito, independentemente da natureza e do “nomen juris” que possam 
atribuir -se aos juros em causa nos presentes autos, o que não pode concluir -se, sem mais, é que tais juros 
(quer se classifiquem como juros indemnizatórios, quer como compensatórios, quer como moratórios) 
seja aplicável o prazo de prescrição de 20 anos, previsto no art. 309º do CCivil.

Com efeito, prescrevem no prazo de 5 anos os juros convencionais ou legais, ainda que ilíquidos 
(al. d) do art. 310º do CCivil), contado, segundo a regra do art. 306º do mesmo Código, a partir da 
exigibilidade da obrigação.

A lei menciona, pois, os juros convencionais ou legais, não distinguindo sequer entre juros mo-
ratórios, compensatórios ou outros.

E os juros aqui em questão, incluem -se, a nosso ver, nos juros legais (já que, como se disse, se 
calculam às taxas fixadas pela Comissão Europeia). Mas, de todo o modo, o regime seria o mesmo, 
caso se tratasse de juros convencionais.

No entanto, como referem Pires de Lima e Antunes Varela, «Pode acontecer, nas dívidas de juros, 
que não haja prazo estabelecido para o seu pagamento. É o que acontece quanto aos juros legais. Neste 
caso, os juros vão -se vencendo dia -a -dia, pelo que devem considerar -se prescritos os que se tiverem 
vencido para além dos últimos cinco anos.» (CCivil Anotado, I Vol., anotação 1 ao art. 310º, p. 259), 
sendo que a prescrição se interrompe pela citação ou notificação judicial de qualquer acto que exprima, 
directa ou indirectamente, a intenção de exercer o direito, seja qual for o processo a que o acto pertence 
e ainda que o tribunal seja incompetente (nº 1 do art. 323º do CCivil).

No caso, como se diz na sentença, tendo a oponente sido citada para a execução fiscal em 11/7/2009, 
estão prescritos os juros vencidos antes de 11/07/2004, por, relativamente a eles, se mostrar decorrido 
o prazo de prescrição de 5 anos.

E nem se diga (como parece pretender o recorrente – cfr. Conclusões 2ª e 3ª das alegações de 
recurso) que o facto de os peticionados juros constarem da citada Decisão da Comissão Europeia 
n.º 2000/200/CE de 25/11/1999, impede a aplicação do regime de prescrição que constar da lei in-
terna: na verdade, por um lado, até aquela própria Decisão explicita que a recuperação se efectuará em 
conformidade com os procedimentos de direito interno e, por outro lado, não se trata de apreciar se 
tais juros são ou não devidos [até porque, a apreciação dessa questão não seria legalmente admissível 
em sede de oposição, como é o caso, e como a sentença bem o referiu, relativamente à própria dívida 
exequenda correspondente ao capital (3)], mas tão só de aplicar as regras aplicáveis em termos de pra-
zos de prescrição (como igualmente sucederia no caso de se vir a concluir pela aplicação do prazo de 
prescrição de 20 anos, pretendido pelo recorrente).

Em suma, verificando -se a prescrição dos juros vencidos antes de 11/07/2004, é de confirmar, 
embora com a presente fundamentação, a sentença recorrida, que assim também decidiu.

Improcedem, assim, as Conclusões do recurso.
DECISÃO
Nestes termos, acorda -se em, negando provimento ao recurso, confirmar, com a presente funda-

mentação, a sentença recorrida.
Custas pela recorrente.

Lisboa, 12 de Outubro de 2011. — Casimiro Gonçalves (relator) — Pedro Delgado — Isabel 
Marques da Silva.

(1) (Trata -se de taxas que são fixadas pela Comissão Europeia e utilizadas para o cálculo do reembolso de auxílios ilegais 
(auxílios não notificados e não cobertos por enquadramentos de isenção ou pelo regime de minimis previsto no Regulamento 
(CE) n.º 1998/2006, de 15/12 – cfr. o n.º 1 do art. 87º e o n.º 3 do art. 88º do Tratado), bem como para apuramento do elemento 
de auxílio (equivalente de subvenção), enquanto vantagem conferida ao seu beneficiário e que este não obteria em condições 
normais de mercado.)

(2) (No acórdão deste STA, de 3/2/2010, rec. n.º 0813/09, citado na sentença recorrida, e no qual o presente relator 
interveio como adjunto, embora também estivesse em causa uma dívida, executada pelo IFADAP e de natureza semelhante à 
cobrada na execução de que a presente oposição depende, a certidão executiva mencionava uma determinada quantia a título 
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de «juros de mora», o que não obstou, ainda assim, a que se considerasse aplicável o prazo de prescrição de 5 anos previsto 
na alínea d) do art. 310º do CCivil.)

(3) (Todavia, tem -se admitido, em sede de impugnação, e embora relativamente a incentivos fiscais, a apreciação da 
legalidade da liquidação de tais juros, nomeadamente por inexistência de culpa do beneficiário no retardamento da liquidação 
realizada (art. 35º da LGT), pois que tendo a responsabilidade por juros compensatórios a natureza de uma reparação civil, de-
pende do nexo de causalidade adequada entre o atraso na liquidação e a actuação do contribuinte e da possibilidade de formular 
um juízo de censura a título de dolo ou negligência a essa actuação  - cfr, entre outros, os acs. de 3/10/01, 2/10/02, 16/2/05, 
12/7/05, 19/11/2008 e 25/5/2011, nos procs. nºs. 25.034, 546/02, 1006/04, 12.649, 0576/08 e 069/11, bem como Jorge Lopes 
de Sousa, in “Juros nas relações tributárias”, Problemas Fundamentais do Direito Tributário, Lisboa, 1999, p. 145.) 

 Acórdão de 12 de Outubro de 2011.

Assunto: 

Oposição de acórdãos (artº 284º do CPPT). Requisitos.

Sumário:

 I — A existência de oposição de acórdãos a que se refere o artº 284º do CPPT, depende, 
nomeadamente, da verificação de factos substancialmente idênticos, de oposição de 
soluções jurídicas estando em causa as mesmas regras de direito e de apreciação 
expressa dessas questões em ambos os arestos.

 II — Assim sendo, não ocorre tal oposição se no acórdão recorrido foram apreciados 
factos conducentes à sujeição da impugnante a IMI, ao abrigo do artº 8º, nº 1 do 
respectivo Código e no acórdão fundamento se apreciaram factos conducentes à 
aplicação do nº 1 do artº 39º do Código do IMI.

Processo nº: 27/10-30.
Recorrente: VIANAPRAIA — Actividades Hoteleiras, S. A.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Valente Torrão.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. “Vianapraia – Actividades Hoteleiras, SA”, melhor identificada nos autos, veio reclamar 
para a conferência do despacho do relator de fls. 400/404, dos autos que não admitiu o recurso para o 
Pleno da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo, do acórdão proferido 
neste tribunal a 02.06.2011 (fls. 281/291) com o fundamento em oposição com o acórdão de 02.12.09, 
proferido no processo nº 720/09.

A fls. 408/419, veio a recorrente fundamentar a reclamação, procurando demonstrar que, ao con-
trário do julgado no referido despacho, existe entre o acórdão recorrido e o acórdão fundamento uma 
identidade, quer substancial de situações fácticas, quer de regime jurídico aplicável, apresentando para 
o efeito, alegações nas quais conclui:

I - No Acórdão recorrido: há uma subconcessão do domínio público hídrico, que foi “equiparada” 
à existência de um direito de superfície e, portanto, sujeito passivo do IMI, sendo que no recurso para o 
STA foi “transmudado” em PROPRIETÁRIO, logo também sujeito à aplicação do factor calculatório, 
para determinação do valor de base de incidência do imposto, ainda que sem necessidade de o invocar 
(!), e, por sua vez,

II - No Acórdão fundamento: há uma subconcessão do domínio público hídrico, que foi “equipa-
rada” à existência de um direito de superfície e, portanto, sujeito passivo do IMI, sendo que no recurso 
para o STA foi “mantido” como SUPERFICIÁRIO, mas ainda assim sujeito também à aplicação do 
mesmo factor calculatório, para determinação do valor de base de incidência do imposto.

III - Em face do descrito, a oposição entre os Acórdãos parece ser manifesta, na medida em que 
não pode aceitar-se, nem é admissível, que uma situação fáctica substancialmente idêntica, uma subcon-
cessão de uma parcela de terreno, no âmbito de um domínio publico hídrico, onde foram implantadas 
instalações, correspondentes fiscalmente a prédios urbanos,

IV - Sujeitos ao mesmo normativo de incidência, o art.º 8.° do CIMI, possa ser objecto de tributação,
V - Ora, porque preenche os pressupostos da existência de um direito de superfície (Acórdão 

fundamento)?!
VI - Ora, porque, afinal, preenche os pressupostos da existência de um direito de propriedade 

(Acórdão recorrido)?!
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VII - E, em ambas as situações, sujeitos, é certo, à aplicação de um factor calculatório meramente 
para efeitos de cálculo do valor de base para cálculo do imposto eventualmente devido!

VIII - Ou seja, o que está verdadeiramente em causa não é senão outra coisa que não seja a de 
saber a QUALIDADE A ATRIBUIR AOS SUJEITOS: SUPERFICIÁRIO ou PROPRIETÁRIO, e, em 
qualquer dos casos, digamos, em segunda derivada, sempre sujeitos à aplicação de um factor calcu-
latório, apenas para efeitos da determinação do valor de base do imposto, mas não para definir a sua 
sujeição ao tributo!

IX - A conclusão parece não poder ser outra senão que outra coisa não resulta do recurso subja-
cente ao Acórdão fundamento que o que estava, sempre esteve, em questão era a QUALIDADE DO 
SUJEITO (Superficiário ou Proprietário?), pois, defendendo o ali recorrente que o factor calculatório 
não podendo ser aplicável à sua situação (como SUPERFICIÁRIO), não poderia, logicamente, ser 
sujeito passivo do IMI, porquanto lhe faltaria então uma regra para cálculo do eventual imposto, pois, 
sempre a regra da lei se deveria aplicar apenas a quem fosse PROPRIETÁRIO,

X - Tese que o Acórdão fundamento não acolhendo acabou afinal por “equiparar” o “Superficiário 
existente” a um “Proprietário inexistente”!

XI - Ora, a tese do Acórdão recorrido mais não faz do que negando, em absoluto, ao R. a quali-
dade de “Superficiário existente” (tese da primeira instancia judicial) “transmuta-o” em Proprietário 
(in)existente” e, por consequência, atribui-lhe uma QUALIDADE DE SUJEITO que o consagra como 
sujeito passivo do imposto!

XII - Aliás, salvo o devido respeito, qualquer dos acórdãos aqui em discussão “sai airosamente” 
do problema de fundo, ou seja, afinal o de saber se um concreto subconcessionário de uma parcela de 
terreno do domínio público hídrico onde implantaram instalações (mal classificados como “prédios 
urbanos” e ainda que apenas na matriz!), cuja propriedade só pode ser do Estado (porque sempre re-
vertíveis para este no fim da concessão), poderia, ainda assim, ser sujeito passivo do IMI, por força dos 
n.°s 1 e 2 do art.º 8º do Código do IMI, ou seja, como Proprietário ou como Superficiário?

XIII - É certo que responderam os doutos Acórdãos de forma diferenciada, ora sendo superficiário 
(Acórdão fundamento), ora sendo proprietário (Acórdão recorrido), mas sempre com o mesmo e único 
objectivo: atribuir uma QUALIDADE DE SUJEITO que, por consequência, lhe pudesse ser imposta 
a sujeição ao IMI, não importando bem a que título ou em que qualidade, mas tão só que haviam que 
pagar imposto, quando é certo que as situações fácticas substanciais são idênticas!

XIV - Não há que invocar, salvo o devido respeito, uma decisão expressa substancialmente idêntica 
quanto ao direito aplicável, quando do conteúdo das decisões se consegue extrair a natureza do que, 
efectivamente, possa estar em questão: ser ou não sujeito passivo do imposto e sendo-o como se deve 
calcular o eventual imposto devido.

XV - Não parece à R., salvo o devido respeito, que os acórdãos invocados peso douto despacho, 
neste âmbito de “expressão” das decisões, se possam subsumir à situação fáctica substancialmente 
idêntica que se configura no Acórdão aqui recorrido (?!).

XVI - Em face disto, reitera-se, entende a R. que, salvo o devido respeito, há uma inequívoca e 
demonstrada OPOSIÇÃO DE ACÓRDÃOS, emanados por esse douto tribunal, pelo que importará 
admitir a sua existência e dar prosseguimento aos autos, nos termos legais.

2. Cumpre decidir.
Tal como já ficou escrito no despacho do Relator de fls. 400 e segs., tendo os autos dado entrada 

em 17.07.2008 (v. fls. 2), são aplicáveis as normas dos artºs 27º, alínea b) do ETAF de 2002 e 152º 
do CPTA (neste sentido, entre outros, v. o acórdão de 26/09/2007 do Pleno desta Secção, proferido no 
Processo nº 0452/07).

Sendo assim, a oposição depende da satisfação dos seguintes requisitos:
- existir contradição entre o acórdão recorrido e o acórdão invocado como fundamento sobre a 

mesma questão fundamental de direito;
- a decisão impugnada não estar em sintonia com a jurisprudência mais recentemente consolidada 

do Supremo Tribunal Administrativo.
De acordo com o acórdão de 29.03.2006 – Recurso nº 01065/05, do Pleno desta mesma Secção, 

relativamente à caracterização da questão fundamental sobre a qual sobre a qual deve existir contradição 
de julgados, devem adoptar-se os critérios já firmados no domínio do ETAF de 1984 e da LPTA, para  
detectar a existência de uma contradição, a saber:

- identidade da questão de direito sobre que recaíram  os acórdãos em confronto, o que supõe 
estar-se perante uma situação de facto substancialmente idêntica;

- que não tenha havido  alteração substancial na regulamentação jurídica;
- que se tenha perfilhado, nos dois arestos, solução oposta;
- a oposição deverá decorrer de  de decisões expressas e não apenas implícitas (Neste sentido 

podem ver-se, entre outros, os seguintes acórdãos:
- de 29.03.2006 – Processo nº 01065/05;
- de 17.01.2007 – Processo nº 048/06;
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- de 06.03.2007 – Processo nº 0762/05;
- de 29.03.2007 – Processo nº 01233/06.
No mesmo sentido, v. ainda Mário Aroso de Almeida e Carlos Cadilha – Comentário ao Código 

de Processo nos Tribunais Administrativos, 2ª edição, págs. 765-766).
Por um lado, portanto, a oposição deverá decorrer de decisões expressas, não bastando a pronún-

cia implícita ou mera consideração colateral, tecida no âmbito da apreciação de questão distinta e, por 
outro lado, a oposição de soluções jurídicas pressupõe identidade substancial das situações fácticas, 
entendida esta não como uma total identidade dos factos mas apenas como a sua subsunção às mesmas 
normas legais. 

Vejamos então se no caso dos autos se verificam tais requisitos.
2.1. No acórdão recorrido foram dados como provados os seguintes factos:
a) No dia 11 de Janeiro de 2002, através de escritura pública foi celebrado um acordo de “sub-

concessão de uso privativo de uma parcela de domínio público hídrico” entre o Município de Viana 
do Castelo e a Impugnante.

b) De acordo com essa escritura, cujo teor consta de fls. 32 a 36 dos presentes autos e aqui se dá 
por reproduzido, o Município de Viana do Castelo declarou subconcessionar à Impugnante, pelo prazo 
de 30 anos, contado do início de vigência do Contrato de Concessão de Uso Privativo do Domínio Pú-
blico Hídrico outorgado entre a Câmara Municipal de Viana do Castelo e o Instituto Portuário do Norte, 
o lote do Parque Empresarial da Praia Norte, com a área de sete mil e oitocentos metros quadrados e 
área coberta de mil e seiscentos metros quadrados (…).

c) A Impugnante, através da referida escritura declarou obrigar-se a efectuar os pagamentos das 
taxas iniciais de ocupação do lote, no mês seguinte ao da emissão da licença de utilização, pela Câmara 
Municipal, e nos anos subsequentes até ao fim de idêntico mês, da forma a seguir discriminada (…).

d) Mais declarou a Impugnante aceitar a subconcessão nos precisos termos que consta da referida 
escritura.

e) Em 15 de Março de 2006, através da internet, a Impugnante enviou ao Serviço de Finanças 
de Viana do Castelo, a Declaração Modelo 1 para inscrição ou actualização de prédios urbanos na 
matriz.

f) Essa declaração reporta-se a um prédio urbano omisso na matriz e a que foi atribuído o artigo 
2553, situado na freguesia de …, …, …, Lote … com afectação a “Serviços”, 4 pisos e 60 divisões.

g) A data da licença de utilização do referido prédio é a de 27 de Maio de 2005.
h) O prédio referido na alínea f) foi edificado no lote de terreno que se menciona supra na alínea 

b).
i) Em 13 de Março de 2008, a administração tributária procedeu à liquidação de IMI relativa ao 

ano de 2007 e respeitante ao prédio inscrito na matriz predial sob o artigo 2553 supra referido, conforme 
consta da demonstração de fls. 26 e cujo teor aqui se dá por reproduzido.

j) O prazo para pagamento voluntário da primeira prestação das quantias liquidadas terminou em 
30 de Abril de Janeiro de 2008.

k) A presente impugnação judicial foi apresentada em 17 de Julho de 2008.
2.2. No acórdão fundamento, por sua vez, foram dados como provados os seguinte factos:
1. A Administração Fiscal procedeu à avaliação do artº. P 2516 atribuindo-lhe o valor patrimonial 

de 483 940 € (fls. 21 dos autos);
2. A Impugnante requereu a 2ª Avaliação, tendo sido mantido o referido valor (fls. 22 dos au-

tos).
3. Em 11.03.2002, a Câmara Municipal de Viana do Castelo, subconcessionou à sociedade B…, 

o uso privativo de duas parcelas de terreno do domínio hídrico, lote 48 e 49, pelo período de 30 anos, 
sito Parque Empresarial da Praia do Norte, documento constante de fls. 6 a 11 dos autos que aqui se 
dá por integralmente reproduzidas;

4. No âmbito do referido contrato a B…, e por cedência da posição contratual, a Impugnante ficou 
obrigada ao pagamento de taxas as quais são fixadas em função áreas de implantação das instalações 
industriais existentes;

5. Em, 08.10.2004, por escritura pública, a B… cedeu a sua posição contratual à Impugnante;
6. Na fixação do valor patrimonial tributário os peritos tiveram em consideração o valor 490 €, 

valor fixado pela portaria n° 99/2005 de 17.01, ao qual acresceu o valor de 25%, estabelecendo o valor 
de 612.50 €, para o valor base dos prédios edificado (VC).

7. A Impugnante, nos lotes de terreno construiu um armazém comercial;
2.3. A questão a decidir no acórdão recorrido foi “ a de saber se a Impugnante é sujeito passivo 

do imposto liquidado”, enquanto no acórdão fundamento se definiu a questão a conhecer como sendo 
a “de saber se na determinação do valor base dos prédios edificados para efeito de IMI, no caso do 
sujeito passivo não ser o proprietário do terreno mas sim um seu concessionário, ao custo médio de 
construção por metro quadrado deve ser adicionado o valor médio do metro quadrado do terreno de 
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implantação fixado em 25% daquele custo, como se fez no acto que fixou o valor patrimonial do prédio 
em causa nos autos invocando o disposto no artigo 1.º do artigo 39º do CIMI”.

Quer dizer então que, enquanto no acórdão recorrido se afrontou expressamente a questão de 
saber se a recorrente podia ser sujeito passivo do IMI, nos termos do artº 8º do Código do IMI, tendo-
se respondido afirmativamente, no acórdão fundamento essa questão não chegou a ser apreciada 
expressamente, limitando-se a apreciar critérios de avaliação do imóvel e concluindo-se que “não se 
apresentando como legítimo o apelo feito na sentença à regra interpretativa constante do n.º 3 do ar-
tigo 11.º da LGT, não pode acolher-se a interpretação que aí foi feita no sentido de não ser aplicável 
na fixação do valor base dos prédios edificados a adição do valor do metro quadrado do terreno de 
implantação fixado em 25% do custo médio de construção por metro quadrado, consoante o previsto 
no n.º 1 do artigo 39.º do CIMI”. E, assim entendeu-se neste aresto que: “A norma do n.º 1 do artigo 
39.º do CIMI, prevendo que o valor base dos prédios edificados (VC) corresponde ao custo médio da 
construção por metro quadrado adicionado do valor do metro quadrado de terreno de implantação 
fixado em 25% daquele custo, aplica-se indistintamente aos sujeitos passivos do imposto indicados no 
n.ºs 1 e 2 do artigo 8.º do mesmo Código”.

Temos então que em ambos os acórdãos as questões jurídicas apreciadas e os respectivos factos 
são distintos, pelo que não ocorre a invocada oposição de acórdãos ao abrigo do artº. 284º do CPPT.

3. Nestes termos e nos do disposto no artº 284º, nº 5 do CPPT, considera-se inexistir oposição 
entre os acórdãos acima identificados, julgando-se findo o recurso, assim se confirmando e mantendo 
o despacho reclamado.

Custas pela recorrente.

Lisboa, 12 de Outubro de 2011. — Valente Torrão (relator) — Dulce Neto — Lino Ribeiro. 

 Acórdão de 12 de Outubro de 2011.

Assunto:

Impugnação judicial. IVA. Base de incidência. Taxa de exibição de publicidade. Re-
envio prejudicial TJUE.

Sumário:

Suscitada em processo que corra na jurisdição nacional questão de interpretação de 
normas da União Europeia, cumpre ao tribunal nacional decidir da pertinência das 
questões levantadas e da necessidade de decisão prejudicial do Tribunal de Justiça 
da União, a provocar nos termos do processo de reenvio prejudicial.

Processo n.º 138/11 -30.
Recorrente: TVI Televisão Independente, SA.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Isabel Marques da Silva.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

– Relatório –
1 – TVI – TELEVISÃO INDEPENDENTE, S.A., com os sinais dos autos, recorre para este 

Supremo Tribunal da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra, de 29 de Novembro de 
2010, que julgou improcedente a impugnação judicial por si deduzida contra o acto de indeferimento 
tácito do pedido de revisão oficiosa do acto de auto -liquidação de IVA relativo ao mês de Outubro de 
2004, apresentando para tal as seguintes conclusões:

1. O montante da taxa de exibição deve ser excluído do valor tributável para efeitos de IVA, por-
quanto assim o impõem o artigo 16.º, n.º 1 e n.º 6, alínea c) do CIVA, o artigo 11.º, A, n.º 1, alínea a) 
e n.º 3, alínea c) da Sexta Directiva (Directiva 77/388/CE do Conselho, de 17.05.1977) e bem assim a 
jurisprudência emanada do TJCE.

2. A taxa de exibição devida pelos anunciantes é liquidada, por substituição tributária, pelos 
operadores ou distribuidores de televisão que a tem que entregar ao Estado no prazo referido no 
artigo 52.º do Decreto -Lei n.º 227/2006, e informar o mesmo sobre: teor das exibições, identificação 
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dos anunciantes, importância sobre a qual recaiu a taxa e montantes de contribuição liquidados a 
cada anunciante.

3. No caso em apreço não ocorre retenção na fonte, contrariamente ao pressuposto de que parte 
o Tribunal “a quo” e que normalmente está associado ao mecanismo da substituição.

4. A melhor doutrina considera haver substituição tributária quando a lei determina que um dado 
sujeito passivo se substitua àquele relativamente ao qual se verificou o facto tributário, ocupando o seu 
lugar na obrigação de imposto e, via de regra, beneficiando do direito de haver aquilo que pagou.

5. Alexandre do Amaral distingue claramente entre “sujeito passivo por débito próprio” e o “su-
jeito passivo por débito alheio”, sendo o sujeito passivo por débito próprio aquele em que confluem as 
qualidades de sujeito passivo e contribuinte, enquanto o sujeito passivo por débito alheio é aquele que, 
sendo embora sujeito passivo, não é contribuinte. O ilustre autor dá como exemplo deste último caso 
o substituto tributário, qualidade que a ora Recorrente assume por força da lei no presente caso.

6. Todos os autores são unânimes em considerar que a substituição fiscal não se confunde com a 
retenção e em afirmar que a substituição não é ditada por nenhum princípio de equilíbrio ou justiça, 
mas tão só por um princípio de eficácia, ou seja, por razões de natureza técnica (vg. Um pagamento 
mais rápido ao estado, a redução do número de sujeitos, etc.).

7. De acordo com o probatório, em Outubro de 2004 a Recorrente prestou serviços de publici-
dade, emitiu facturas aos seus clientes anunciantes, exigiu -lhes a taxa de 4% a que alude o Decreto -Lei 
n.º 227/2006 e liquidou IVA sobre o valor dos serviços prestados e ainda sobre o montante arrecadado 
dos 4%, entregando -o ao Estado.

8. Mais se provou que em Outubro de 2004 a recorrente contabilizou os montantes referentes à 
taxa de exibição.

9. Não obstante a prova dos referidos factos, entendeu o M.º juiz “a quo” não se dever aplicar 
ao caso em apreço o disposto na alínea c) do n.º 6 do artigo 16.º do CIVA, porquanto, na sua óptica, o 
obrigado, ao efectuar a liquidação do tributo aos anunciantes e na medida em que recebe as quantias 
apuradas, fica constituído na posição de devedor do mesmo e, não suportando o encargo tributário, 
não pode pretender que tais quantias pagas aos titulares do crédito sejam efectuadas em nome e por 
conta do destinatário do serviço.

10. Ora, salvo o devido respeito, não tem o M.º Juiz “a quo” razão e desde logo porque, receba 
ou não (e em tempo) dos anunciantes, a recorrente tem sempre que entregar o montante da contribui-
ção ao Estado, o que resulta expressamente do artigo 52.º do Decreto -Lei n.º 227/2006, além de que 
sempre que a Recorrente recebe tais montantes – e é o mais comum – recebe -os a título de direito de 
regresso sobre os seus clientes.

11. O substituto realiza uma prestação que constitui objecto de uma obrigação alheia, i.e., do subs-
tituído, que é quem realiza o facto tributário. O substituto, embora seja devedor, “não preencheu o facto 
tributário, mas outro pressuposto de facto conexo ao facto gerador (Diogo Leite de Campos, ob. cit.).

12. Ao indicar ao Estado o nome dos anunciantes, ao calcular o valor das contribuições devidas 
pelos mesmos, ao recolher junto deles tais valores e entrega -los ao Estado, é evidente que a Recorrente 
entrega uma contribuição em nome e por conta de outrem.

13. O momento exacto em que essa recolha é feita – antes ou depois do prazo definido no 
artigo 52.º do referido Decreto -Lei n.º 227/2006 para entrega ao Estado, ou seja, saber se estamos 
perante um adiantamento ou perante um reembolso do anunciante devidamente registado em conta de 
terceiros transitórias – não pode alterar o facto de, perante o Estado, tratar -se sempre de um pagamento 
que, embora obrigatório, é feito em nome e por conta de outrem.

14. Assim entendeu a Advogada -Geral no Processo n.º C -98/05, do Tribunal de Justiça das Co-
munidades Europeias (TJCE), a respeito da interpretação do artigo 11.º, A, n.º 3, alínea c) da Sexta 
Directiva: “O momento em que o imposto deve ser pago não representa, pelo contrário, um critério 
distintivo em si mesmo … Se, designadamente, o imposto for de qualificar como valor a registar na 
conta transitória, na acepção do artigo 11.º, A, n.º 3, alínea c) da sexta Directiva, não é incluído na 
matéria colectável, ainda que o fornecedor o tenha pago antes da entrega”.

15. Por conseguinte, fica claro que o momento em que o tributo é recolhido junto do cliente 
(substituído) não contende com o enquadramento desse montante na alínea c) do n.º 3 do artigo 11.º, 
A da Sexta Directiva.

16. É certo que a Recorrente, quando liquida e entrega ao Estado as quantias devidas pelos 
anunciantes, fá -lo no interesse de terceiros e por isso mesmo é tão feliz a expressão “sujeito passivo 
por débito alheio” de Alexandre do Amaral,

17. Só em face do exposto se atenderá ao princípio da qualificação dos factos de acordo com a 
sua substância económica, aliás consagrado no n.º 3 do artigo 11.º da LGT.

18. Em face do exposto, o entendimento consagrado pelo M.º juiz “a quo” contraria o disposto 
na alínea c) do n.º 6 do artigo 16.º do CIVA e a alínea c) do n.º 3 do artigo 11.º, A da Sexta Directiva, 
sendo certo de que de acordo com a orientações que tem sido seguida pelo TJCE (Chaussures Bally 
S.A. contra o Estado Belga), “a alínea c) destina -se a precisar que existem montantes que o fornecedor 
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na prática recebe do comprador, mas que não deve, porém, incluir na matéria tributável, uma vez que 
só correspondem a um reembolso de despesas efectuadas pelo fornecedor no interesse do comprador 
e que não podem ser consideradas parte da contrapartida do bem entregue”.

19. No conhecido Acórdão do TJCE proferido no Processo n.º C -98/05 (Danske Bilimportorer 
contra Skatteministeriet) a respeito do Imposto Automóvel Dinamarquês, o TJCE configurou bem a 
questão e concluiu que a matrícula, embora requerida pelo distribuidor, era efectuada em nome e por 
conta do cliente, acrescentando que, sendo um pressuposto para a circulação do veículo na via pública, 
constituía um interesse exclusivo do ciente, pelo que havia lugar à aplicação do n.º 3, alínea c), do 
artigo 11, A da Sexta Directiva.

20. De acordo com as conclusões da Advogada -Geral neste processo, “se a matrícula for efectu-
ada em nome do cliente deve assumir -se que o imposto também será pago em seu nome e registado na 
contabilidade do distribuidor como conta transitória. Esta configuração da legislação fiscal está em 
perfeita conformidade com a Sexta Directiva, cujo artigo 11.º, A, n.º 3, alínea c) também contém uma 
norma expressa aplicável aos impostos sobre os montantes registados nas contas transitórias”.

21. Adaptando tais conclusões ao caso em apreço, conclui -se que a taxa de exibição se enquadra 
no “conceito comunitário de acção em nome e por conta de outrem”.

22. Em face de todo o exposto, é lícito concluir que, ao contrário do que foi sufragado pelo 
M.º Juiz “a quo”, o montante correspondente à taxa de exibição deve estar excluído da base tributável 
para efeitos de IVA.

23. Ainda que assim não se entenda, sempre se dirá que mesmo em face do artigo 16.º, n.º 1 do CIVA 
e do artigo 11.º, A, alínea a) da Sexta Directiva, as contribuições em causa não apresentam uma ligação 
directa com a prestação de serviço para que se integrem no valor da contraprestação, contrariamente 
ao que foi entendido pelo M.º Juiz “a quo”, pois as taxas de exibição não constituem uma contrapar-
tida do serviço prestado pela Recorrente, nem apresentam ligação directa com a prestação do serviço.

24. Com efeito, a contrapartida pela difusão da publicidade por parte da Recorrente – uma pres-
tação de serviços – é o pagamento do preço pelo anunciante. É esse preço que apresenta uma ligação 
directa com a prestação da Recorrente.

25. Isso sem contar com a circunstância de o facto gerador da taxa ou contribuição em apreço 
não ser idêntico ao do IVA: o primeiro (facto gerador da taxa) é a exibição de publicidade comercial 
nos moldes definidos pelo artigo 50.º, n.º 1 do Decreto -Lei 227/2006 e o segundo (facto gerador do 
IVA) é toda a actividade de prestação de serviços.

26. Acresce que a actividade da Recorrente não consiste na mera exibição da publicidade comer-
cial em causa e o valor pela contrapartida da prestação do serviço (preço global) não coincide com o 
valor base da taxa de exibição (preço de exibição/difusão), sendo o primeiro superior ao segundo.

27. Relativamente ao caso concreto das prestações de serviços, atente -se no Acórdão do TJCE 
de 05.02.1981 (Processo n.º 154/80) onde se refere que “a matéria colectável de uma prestação de 
serviços é constituída por tudo o que é recebido em contrapartida do serviço prestado; deve, portanto, 
existir um vínculo directo entre o serviço prestado e o valor recebido para que uma prestação de ser-
viços seja tributável (…)”.

28. Ora, a taxa de exibição não tem a natureza de uma contrapartida pelo serviço prestado, 
visando exclusivamente “o financiamento do fomento e desenvolvimento das artes cinematográficas e 
do audiovisual” sendo evidente a falta de nexo sinalagmático entre o serviço prestado aos anunciantes 
e o pagamento da taxa de exibição”.

29. Em consequência do exposto, a taxa de exibição não pode integrar o conceito de valor tribu-
tável para efeitos do artigo 16.º, n.º 1, alínea a) do CIVA.

30. Importa ainda realçar que, embora não se confunda com a taxa de exibição, a contribuição 
prevista no artigo 23.º, n.º 1 da Lei n.º 42/2004 tem em comum com esta a finalidade intrínseca – o 
financiamento do desenvolvimento do cinema e do audiovisual – e o mecanismo de liquidação – por 
substituição tributária.

31. Em ambos os casos, as contribuições não apresentam qualquer ligação directa com a pres-
tação do operador e, quer num caso, quer noutro, não é o substituto um “sujeito passivo por débito 
próprio”, pois quem pratica o facto tributário é o anunciante ou o operador/distribuidor.

32. Todavia, o legislador, no artigo 23.º da Lei n.º 42/2004, preocupou -se em consagrar expressa-
mente a não incidência de outros tributos sobre essa contribuição mas, pelo menos em matéria de IVA, 
esta incidência sempre ficaria afastada pelo artigo 16.º, n.º 6, alínea c) do CIVA. À mesma conclusão 
chegaríamos por aplicação do artigo 16.º, n.º 1 do CIVA, porquanto a contribuição não constitui 
contrapartida do que quer que seja.

33. Quer isto dizer que, no que concerne especificamente ao IVA, mesmo que o artigo 24.º, n.º 2 
não existisse a solução adoptada teria de ser a mesma, pelo que, não obstante a consagração expressa 
da não incidência de imposições fiscais sobre a contribuição do artigo 23.º, n.º 1 da Lei n.º 42/2004, 
ao contrário do que sucede para a taxa de exibição, o mesmo entendimento terá de valer para esta 
última taxa. Tratam -se, conforme exposto, de situações materialmente idênticas.
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34. Dessa forma, não tem razão o Tribunal “a quo” quando refere que, se o legislador tivesse 
pretendido afastar a taxa de exibição da incidência de qualquer imposição tributária, teria obrigato-
riamente de consagrar uma regra igual à do artigo 24.º, n.º 2 da Lei 42/2004.

35. Concluindo, também por força do disposto no artigo 16.º, n.º 1 do CIVA o montante cor-
respondente à taxa de exibição liquidada aos anunciantes deve ser excluído da base tributável para 
efeitos de IVA.

36. Finalmente, o caso vertente suscita um conjunto de questões relativas à interpretação de 
normas de direito comunitário, o que justifica um pedido de clarificação perante o TJCE, com vista 
a uma correcta interpretação e, subsequentemente, boa aplicação das referidas normas jurídicas, o 
caso em apreço suscita, pelo menos, as seguintes questões, cuja submissão a apreciação prejudicial 
do TJCE a Recorrente requer a V. Exas.

37. Sobre o sentido e alcance do disposto no artigo 11.º, A, n.º 1, alínea a) da Directiva 77/388/CE, 
nomeadamente: qual a ratio legis subjacente a esse preceito? Qual o conteúdo do conceito de “con-
trapartida que o fornecedor ou prestador recebeu ou deve receber em relação a essas operações”? A 
taxa de exibição liquidada pela Recorrente aos anunciantes na qualidade de substituta tributária, nos 
termos do artigo 50.º, n.º 1 do Decreto -Lei n.º 227/2006, enquadra -se nesse conceito? Em consequên-
cia, as quantias liquidadas pela Recorrente a título de taxa de exibição devem ser incluídas na base 
tributável para efeitos de IVA?

38. Sobre o sentido e alcance do disposto no artigo 11.º, A, n.º 3, alínea c) da Directiva 77/388/CE, 
nomeadamente: qual a ratio legis subjacente a esse preceito? Qual o conteúdo do conceito de 2 quan-
tias que um sujeito passivo recebe do adquirente ou do destinatário, a título de reembolso de despesas 
efectuadas em nome e por conta destes últimos, e que estão registadas na sua contabilidade em contas 
transitórias? A taxa de publicidade liquidada pela Recorrente aos anunciantes na qualidade de subs-
tituta tributária e contabilisticamente registada numa conta de terceiros, enquadra -se nesse conceito? 
Em consequência, essas quantias liquidadas pela Recorrente a título de taxa de exibição devem ser 
incluídas na base tributável para efeitos de IVA?

Nestes termos e nos demais de Direito, deve o presente recurso ser julgado totalmente procedente 
e, em consequência, ser a douta decisão recorrida substituída por outra que considere que a taxa de 
exibição liquidada pela recorrente nos termos legais está excluída da base tributável em IVA.

Requer -se ainda seja ordenado, nos termos da legislação comunitária em vigor, o reenvio pre-
judicial para o TJCE tendo em vista o esclarecimento das questões supra identificadas.

2 – Não foram apresentadas contra -alegações.
3  - O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto emitiu parecer nos seguintes termos:
1. A conformidade da norma constante do art. 50.º nº1 DL n.º 227/2006, 15 (taxa de exibição de 

publicidade comercial difundida pela televisão) com as normas constantes do art. 11 -A n.º 1 alínea a) 
e n.º 3 alínea c) Directiva 77/388/CE (Sexta Directiva – IVA) para efeitos de inclusão/exclusão do 
valor tributável do IVA (art. 16º nº6 alínea c) CIVA) configura questão nova e complexa, sobre a qual 
não se pronunciou a jurisprudência dos tribunais superiores, susceptível de vir a ser colocada noutros 
litígios.

A solução da questão pode representar um contributo relevante para eventual pronúncia do STA-
-SCT no âmbito de reenvio prejudicial ou de recurso de revista (art. 27º nº2 ETAF; arts. 93º e 150º CPTA)

2. Neste contexto o Ministério Público pronuncia -se nos seguintes termos:
a. Concordância com a suscitação da questão do reenvio prejudicial perante o TJCE, nos termos 

formulados nas 37ª/38ª conclusões do recurso (art. 267º TFUE ex -art. 234.º TCE)
b. Suspensão da instância de recurso até junção ao processo de cópia da decisão a proferir pelo 

TJCE
4  - Notificadas as partes do parecer do Ministério Público (fls. 166 a 168 dos autos), nada vieram 

dizer.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
 - Fundamentação  -
5 – Questão a decidir
É a de saber se, como decidido, o montante da taxa de exibição de publicidade comercial, liquidada 

aos anunciantes pelos operadores ou distribuidores de televisão, deve ser incluída no valor tributável 
para efeitos de IVA ou se, como alegado, deve ser excluído do valor tributável para efeitos daquele 
imposto ex vi do disposto no artigo 16.º n.º 1 e n.º 6 alínea c) do Código do IVA (CIVA), interpretados 
em conformidade com o disposto no artigo 11.º. A, n.º 1, alínea a) e n.º 3, alínea c) da Sexta Directiva 
(Directiva 77/388/CE do Conselho, de 17.05.1977).

6  - Matéria de facto
Constam do probatório fixado na sentença recorrida os seguintes factos:
A. A impte, no âmbito da sua actividade audiovisual operando no mercado televisivo, prestou 

serviços de publicidade comercial a diversos anunciantes no mês de Outubro de 2004, no âmbito do 
qual facturou aqueles clientes pelos serviços prestados, no qual se inclui o valor de 4% sobre o preço 
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facturado pela exibição e difusão de publicidade e relativo à taxa de exibição enquanto contribuição 
para apoio ao cinema e audiovisual, nos termos do disposto no Dec. -Lei n.º 227/2006, de 15.11, sobre 
a qual fez incidir o IVA sobre a totalidade das importâncias facturadas apurando o imposto a pagar, 
procedendo à entrega do imposto liquidado no período e devidamente incluída na respectiva declara-
ção periódica. – cfr Declaração Periódica de fls. 32 a 36, e cópia de extractos de conta da classe 2, 
de fls. 37 a 50, dos autos.

B. Em resultado da liquidação da taxa de exibição referida supra, foram contabilizados os 
montantes de receita a favor da Cinemateca Portuguesa e do Instituto do Cinema e do Audiovisual e 
Multimédia, processadas e pagas as importâncias assim apuradas. – cfr documentos de fls. 51 a 52, 
de fls. 53 e de fls. 53 a 57, dos autos.

C. Da autoliquidação de imposto referida supra efectuada em 3.12.04 apresentou, em 30.09.08, 
pedido de revisão oficiosa do acto tributário constante de fls 19 a 57, dos autos, a qual foi recebida 
na mesma data, não tendo merecido qualquer decisão. – cfr artº 1º e 2º da p.i. e art. 12º e segs., da 
Informação de fls 66 a 81, dos autos.

7 – Apreciando
7.1 Da inclusão ou não no valor tributável para efeitos de IVA do montante da taxa de exibição 

de publicidade comercial liquidada aos anunciantes pelos operadores ou distribuidores de televisão
A sentença recorrida, a fls. 116 a 122 dos autos, julgou improcedente a impugnação deduzida 

contra autoliquidação de IVA referente ao mês de Outubro de 2004, considerando que o montante da 
taxa de exibição de publicidade comercial liquidada pela impugnante aos anunciantes se inclui na base 
tributável do imposto ex vi do artigo 16.º, n.º 1 e n.º 5, alínea a) do CIVA.

Para assim decidir, considerou a sentença recorrida que os montantes da taxa de exibição de pu-
blicidade não podiam ser considerados como “quantias pagas em nome e por conta do destinatário dos 
serviços”, ainda que registadas em contas provisórias de terceiros, para efeitos da exclusão prevista na 
alínea c) do n.º 6 do artigo 16.º do CIVA, porquanto o obrigado, ao efectuar a liquidação do tributo aos 
anunciantes e na medida em que recebe as quantias apuradas, fica constituído na posição de devedora 
do mesmo, pelo que não suportando o encargo tributário não pode pretender que tais quantias pagas 
aos titulares do crédito são efectuadas em nome e por conta do destinatário do serviço como alega, 
nem se constituindo como titulares do direito de reembolso das importâncias dispendidas a cargo dos 
destinatários dos serviços, que as taxas apresentam uma ligação directa com a prestação de serviço, 
pois que tendo por objecto os serviços prestados de exibição ou difusão de publicidade comercial (cfr 
artº 28º da Lei n.º 42/2004, de 18.08), é inerente ao serviço prestado, ainda que em benefício de enti-
dades públicas e ainda que se o legislador pretendesse afastar a incidência do IVA sobre o montante das 
taxas tê -lo -ia dito expressamente, como fez relativamente à contribuição prevista no n.º 2 do artigo 24.
º da Lei n.º 42/2004, o que não sucede no caso da taxa de exibição.

Discorda do decidido a recorrente, alegando, em síntese, que o montante da taxa de exibição 
deve ser excluído do valor tributável para efeitos de IVA, porquanto assim o impõem o artigo 16.º, 
n.º 1 e n.º 6, alínea c) do CIVA, o artigo 11.º, A, n.º 1, alínea a) e n.º 3, alínea c) da Sexta Directiva 
(Directiva 77/388/CE do Conselho, de 17.05.1977) e bem assim a jurisprudência emanada do TJCE 
(conclusões 1. a 22. das alegações de recurso), que ainda que assim não se entenda, sempre se dirá 
que mesmo em face do artigo 16.º, n.º 1 do CIVA e do artigo 11.º, A, alínea a) da Sexta Directiva, as 
contribuições em causa não apresentam uma ligação directa com a prestação de serviço para que se 
integrem no valor da contraprestação, contrariamente ao que foi entendido pelo M.º Juiz “a quo”, 
pois as taxas de exibição não constituem uma contrapartida do serviço prestado pela Recorrente, nem 
apresentam ligação directa com a prestação do serviço, não podendo, em consequência, integrar o 
conceito de valor tributável para efeitos do artigo 16.º, n.º 1, alínea a) do CIVA (cfr. conclusões 23. a 
29. das alegações), invocando ainda que relativamente à contribuição prevista no artigo 23.º, n.º 1 da 
Lei 42/2004, que teria em comum com a taxa sindicada a finalidade intrínseca – o financiamento do 
cinema e do audiovisual – e o mecanismo de liquidação – por substituição tributária  -, o legislador 
consagrou expressamente a não incidência de outros tributos sobre essa contribuição (artigo 24.º, 
n.º 2), pelo que o mesmo entendimento terá de valer para a taxa de difusão por se tratarem de situações 
materialmente idênticas (cfr. conclusões 30. a 35. das alegações). E porque o caso vertente suscita um 
conjunto de questões relativas à interpretação de normas comunitárias, requer a este Supremo Tribunal 
que submeta, a título prejudicial, à apreciação do Tribunal de Justiça da União Europeia as questões 
que enuncia nas conclusões 37. e 38. das suas alegações de recurso, relativas ao sentido e alcance do 
disposto no artigo 11.º, A, n.º 1, alínea a) e 11.º, A, n.º 3, alínea c) da Directiva 77/388/CE, do Conselho 
(cfr. conclusões 36. a 38. das alegações de recurso).

O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal emitiu parecer no sentido de 
que a conformidade da norma constante do art. 50.º nº1 DL n.º 227/2006 (taxa de exibição de publi-
cidade comercial difundida pela televisão) com as normas constantes do art. 11 -A n.º 1 alínea a) e 
n.º 3 alínea c) Directiva 77/388/CE (Sexta Directiva – IVA) para efeitos de inclusão/exclusão do valor 
tributável do IVA (art. 16º nº6 alínea c) CIVA) configura questão nova e complexa, sobre a qual não se 
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pronunciou a jurisprudência dos tribunais superiores, susceptível de vir a ser colocada noutros litígios, 
manifestando a sua concordância com a suscitação da questão do reenvio prejudicial perante o TJCE, 
nos termos formulados nas 37ª/38ª conclusões do recurso (art. 267º TFUE ex -art. 234.º TCE).

Vejamos.
Consta do probatório fixado na sentença recorrida que:
A. A impte, no âmbito da sua actividade audiovisual operando no mercado televisivo, prestou 

serviços de publicidade comercial a diversos anunciantes no mês de Outubro de 2004, no âmbito do 
qual facturou aqueles clientes pelos serviços prestados, no qual se inclui o valor de 4% sobre o preço 
facturado pela exibição e difusão de publicidade e relativo à taxa de exibição enquanto contribuição 
para apoio ao cinema e audiovisual, nos termos do disposto no Dec. -Lei n.º 227/2006, de 15.11, sobre 
a qual fez incidir o IVA sobre a totalidade das importâncias facturadas apurando o imposto a pagar, 
procedendo à entrega do imposto liquidado no período e devidamente incluída na respectiva declara-
ção periódica. – cfr Declaração Periódica de fls. 32 a 36, e cópia de extractos de conta da classe 2, 
de fls. 37 a 50, dos autos.

B. Em resultado da liquidação da taxa de exibição referida supra, foram contabilizados os 
montantes de receita a favor da Cinemateca Portuguesa e do Instituto do Cinema e do Audiovisual e 
Multimédia, processadas e pagas as importâncias assim apuradas. – cfr documentos de fls. 51 a 52, 
de fls. 53 e de fls. 53 a 57, dos autos (sublinhados nossos).

A taxa de exibição de publicidade comercial vem actualmente prevista no artigo 28.º na Lei 
n.º 42/2004, de 18 de Agosto (Lei de Arte Cinematográfica e do Audiovisual) e é regulamentada nos 
artigos 50.º a 58.º do Decreto -Lei n.º 227/2006, de 15 de Novembro.

Nos termos das referidas disposições legais, a taxa, de 4% sobre preço da exibição ou difusão da 
publicidade, incide sobre a publicidade comercial exibida nas salas de cinema, difundida pela televi-
são ou incluída nos guias electrónicos de programação, qualquer que seja a plataforma de emissão, é 
devida pelos anunciantes, embora liquidada, por substituição tributária, pelas empresas concessioná-
rias da exploração de espaço publicitário em salas de cinema ou pelos operadores ou distribuidores 
de televisão e constitui receita do Instituto de Cinema, Audiovisual e Multimédia  - ICAM (3,2%) e 
da Cinemateca Portuguesa  - CP -MC (0,8%), devendo os montantes apurados ser entregues nos cofres 
do Estado até ao dia 10 do mês seguinte ao da liquidação simultaneamente com a declaração a que se 
refere o artigo 53.º do Decreto -Lei n.º 227/2006.

A recorrente suscita a questão da conformidade da interpretação do artigo 16.º n.º 1 e n.º 6 alínea c) 
do Código do IVA (CIVA) adoptada pela Administração e sancionada pela sentença recorrida (no sen-
tido de que o valor da taxa de emissão de publicidade comercial deve ser incluída no valor tributável 
para efeitos de IVA porque inerente à prestação de serviços e porque não constituiria uma quantia paga 
em nome e por conta do destinatário dos serviços de publicidade, ainda que os montantes arrecadados 
sejam registados em contas transitórias de terceiros e destinados a ser entregues a entidades públicas) 
com os artigos 11.º, n.º 1, alínea a) e 11.º, A, n.º 3, alínea c) da Directiva 77/388/CE, do Conselho, de 
17.05.1977 (Sexta Directiva) e a jurisprudência do Tribunal de Justiça (TJUE), porquanto entende que 
as contribuições em causa não apresentam uma ligação directa com a prestação de serviço para que 
se integrem no valor da contraprestação, pois as taxas de exibição não constituem uma contrapartida 
do serviço prestado pela Recorrente, nem apresentam ligação directa com a prestação do serviço e 
ainda que a taxa de exibição se enquadra no “conceito comunitário de acção em nome e por conta de 
outrem”, pelo que o seu montante deve estar excluído da base tributável para efeitos de IVA.

Questionando -se nos autos a interpretação da conformidade das supracitadas normas do CIVA 
com preceitos comunitários imperativos e porque da decisão que vier a ser tomada por este Supremo 
Tribunal não cabe recurso, entende -se como necessária e obrigatória a pronúncia em reenvio prejudicial 
do Tribunal de Justiça da União Europeia nos termos do artigo 267.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia (TFUE), ex -artigo 234.º do Tratado das Comunidades Europeias, para respostas às 
seguintes questões:

1.ª – O artigo 16.º n.º 1 do CIVA, tal como interpretado pela sentença recorrida (no sentido de que 
a taxa de exibição de publicidade comercial é inerente à prestação de serviços publicitários razão pela 
qual deve ser incluída no valor tributável da prestação de serviços para efeitos de IVA) é compatível 
com o disposto no artigo 11.º, A, n.º 1, alínea a) da Directiva 77/388/CE (actual artigo 73.º da Direc-
tiva 2006/112/CE do Conselho, de 28.11.2006), em particular com o conceito de “contrapartida que o 
fornecedor ou prestador recebeu ou deve receber em relação a essas operações”?

2.ª – O artigo 16.º n.º 6 alínea c) do CIVA, tal como interpretado pela sentença recorrida (no 
sentido de que a taxa de exibição de publicidade comercial não constitui quantia paga em nome e por 
conta do destinatário dos serviços, ainda que contabilisticamente registadas em contas transitórias de 
terceiros e destinadas a ser entregues a entidades públicas, pelo que não estariam excluídas do valor 
tributável para efeitos de IVA) é compatível com o disposto no artigo 11.º, A, n.º 3, alínea c) da Directiva 
77/388/CE (actual artigo 79.º c) da Directiva 2006/112/CE do Conselho, de 28.11.2006), em particular 
com o conceito de “quantias que um sujeito passivo recebe do adquirente ou do destinatário, a título 
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de reembolso de despesas efectuadas em nome e por conta destes últimos, e que estão registadas na 
sua contabilidade em contas transitórias?

 - Decisão  -
8 – Nestes termos, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do 

Supremo Tribunal Administrativo, em suspender a instância até à pronúncia do TJUE e ordenar a 
passagem de carta, a dirigir pela Secretaria deste Supremo Tribunal à daquele Tribunal, com pedido 
de decisão prejudicial, acompanhada do translado do processo, incluindo cópias da petição inicial, da 
sentença, das alegações de recurso da recorrente e de todas as pelas processuais posteriores, bem como 
de fotocópia dos diplomas legais mencionados no presente acórdão.

Custas a final.

Lisboa, 12 de Outubro de 2011. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Francisco Rothes — Dulce 
Neto. 

 Acórdão de 12 de Outubro de 2011.

Processo nº 179/11-30.
Recorrente: Município de Aveiro.
Recorrido: CATVP – TV Cabo Portugal, SA.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Valente Torrão.

1. “ZON – TV Cabo Portugal, SA”, recorrida nos presentes autos, veio, ao abrigo do disposto 
nos artºs. 669º, 667º e 716º, todos do CPC, requerer a reforma do acórdão proferido por este Supremo 
Tribunal em 01.06.2011 (v. fls. 541 e segs.), invocando ter havido lapso material na sua condenação 
em custas, uma vez que o recurso interposto pela CM de Aveiro não obteve provimento, não tendo, 
por isso a recorrida, ficado vencida.

2. Do citado acórdão consta que a CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO, veio recorrer da deci-
são do Mmº Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro, que julgou procedente a impugnação 
deduzida pela ora recorrida, contra a liquidação de taxa de ocupação da via pública no valor total de € 
102.258,00, referente ao ano de 2006.

E consta também, a final: ”Tanto basta para que a liquidação padeça da ilegalidade que lhe é 
imputada, procedendo, deste modo, a pretensão anulatória formulada. 

Em face do que ficou escrito, o recurso improcede ficando prejudicado o conhecimento da questão 
suscitada pela recorrida nas suas contra-alegações.

7. Nestes termos e pelo exposto, nega-se provimento ao recurso confirmando-se a decisão re-
corrida”.

3. Ora, de acordo com o disposto no artº 446º do CPC:
“1. A decisão que julgue a acção ou algum dos seus incidentes ou recursos condenará em custas 

a parte que a elas houver dado causa ou, não havendo vencimento da acção, quem do processo tirou 
proveito. 

2 — Entende-se que dá causa às custas do processo a parte vencida, na proporção em que o 
for. (Este número e o seguinte têm redacção dada pelo artigo 2º do Decreto-Lei nº 34/2008, de 26 de 
Fevereiro) “.

Nos presentes autos a parte vencida foi a ora recorrente. Sendo assim, só por mero lapso material 
se compreende a condenação em custas da ora recorrida.

Dispõe o artº 667º, nº 1 do CPC que : “1. Se a sentença omitir o nome das partes, for omissa 
quanto a custas, ou contiver erros de escrita ou de cálculo ou quaisquer inexactidões devidas a outra 
omissão ou lapso manifesto, pode ser corrigida por simples despacho, a requerimento de qualquer 
das partes ou por iniciativa do juiz “

O artº 669º, nº 1, alínea  b) do mesmo diploma, acrescenta que:
”1- Pode qualquer das partes requerer no tribunal que proferiu a sentença:
b) A sua reforma quanto a custas e multa”. 
4. Nestes termos e pelo exposto, reforma-se o acórdão acima referido, corrigindo-se o lapso ma-

terial dele constante e substitui-se a parte final:
“Custas a cargo da Recorrida, com procuradoria que se fixa em 1/8”, por
“Custas a cargo da Recorrente, com procuradoria que se fixa em 1/8”.
Sem custas.

Lisboa, 12 de Outubro de 2011. — Valente Torrão (relator) — Dulce Neto — Casimiro Gonçal-
ves. 



1690

 Acórdão de 12 de Outubro de 2011.

Assunto:

Erro na forma de processo. Limites à convolação. Lei do jogo. Isenções das Conces-
sionárias de casinos. artº 84º n.º 2 do D.L. 422/89 de 02/12.

Sumário:

 I — Em sede de oposição só excepcionalmente é admissível a discussão em concreto 
da legalidade da dívida exequenda.

 II — Em caso de erro na forma do processo, este será convolado na forma do processo 
adequada, nos termos da lei.

 III — Tal nulidade só pode ser arguida até à contestação ou neste articulado (artigo 204.º, 
n.º 1 CPC), podendo, também, o tribunal, nos termos do artigo 202.º CPC, dela 
pode conhecer oficiosamente, no despacho saneador, se antes o juiz a não houver 
apreciado, ou, não havendo despacho saneador, até à sentença final (artigo 206.º, 
n.º 2 CPC).

 IV — Não tendo sido arguida em devido tempo nem conhecida oficiosamente pelo 
Mmº. Juiz “a quo”, como podia e devia ter sido, precludiu, pois, o conhecimento 
da nulidade.

 VI — A taxa cobrada pela Direcção Regional de Saúde  - Centro de Saúde de Ponta 
Delgada, no âmbito das suas competências fiscalizadoras, no processo de li-
cenciamento de um casino, embora seja um tributo, em sentido próprio, por se 
enquadrar no conceito definido pelo artº 3º n.º 2 da LGT, não é de considerar 
tributo geral nem local. Mas antes, a contraprestação por um serviço prestado 
pela dita entidade no âmbito das suas competências fiscalizadoras pelo que não 
se integra na previsão das norma de isenção constituídas pelos artºs 84º e 93º do 
DL 422/89 de 02/12.

Processo n.º 248/11 -30.
Recorrente: Asta — Atlântida Sociedade Turismo e Animação SA.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Ascensão Lopes.

Asta — Atlântida Sociedade de Turismo e Animação, S.A. com sede na Avenida de D. João III, 
n.º 10, 3º Dtº, São Pedro, 9500 -310 Ponta Delgada, veio nos termos do disposto nos artigos 203.º e 
sgs do Código de Procedimento e de Processo Tributário deduzir oposição a execução fiscal contra si 
promovida pelo serviço de finanças de Ponta Delgada, para cobrança de quantia de 7.813,26 €, com 
origem em certidão executiva extraída pelo Centro de Saúde de Ponta Delgada. Fundamentou o seu 
pedido em ilegalidade da execução, com fundamento no disposto na alínea h) do n.º l do artigo 204º 
do CPPT.

O Tribunal de 1ª Instância julgou improcedente a oposição o que motivou o presente recurso para 
este STA.

O recurso termina com as seguintes conclusões:
a) O artigo 84º do Decreto -Lei n.º 422/89, de 2 de Dezembro, que as concessionárias do jogo 

ficam sujeitas a “um imposto especial pelo exercício da actividade do jogo” (n.º 1) e que não lhes será 
exigida “qualquer outra tributação, geral ou local, relativa ao exercício da actividade referida no número 
anterior ou de quaisquer outras a que as empresas concessionárias estejam obrigadas nos termos dos 
contratos de concessão”.

b) A Lei Geral Tributária, no seu artigo 3º, n.º 2 considera tributos os “impostos, incluindo os 
aduaneiros e especiais, e outras espécies tributarias criadas por lei, designadamente as taxas e demais 
contribuições financeiras a favor de entidades públicas”.

c) Na isenção está abrangida, não só a actividade do jogo propriamente dita, como quaisquer outras 
a que estejam obrigadas “nos termos do contrato de concessão” (artº 84º, n.º 2 da Lei do Jogo),

d) A taxa aplicada pela Direcção Regional de Saúde inclui -se, com toda a evidência, no conceito 
de tributo tal como é definido na Lei Geral Tributária e teve origem no licenciamento da construção do 
Hotel Casino e no Centro Comercial da Calheta Pêro de Teive, actividades a que a recorrente estava 
obrigada pelo contrato de concessão.

e) Não podia, por isso, deixar de se mostrar abrangida pela isenção prevista no n.º 2 do artigo 84º 
da Lei do Jogo.
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f) O artigo 93º da referida Lei do Jogo prevê não serem devidas quaisquer taxas municipais por 
alvarás ou licenças municipais relativas às obrigações contratuais das concessionárias do jogo, tendo 
em vista a não oneração das concessionárias com quaisquer encargos públicos respeitantes àquele 
cumprimento,

g) As taxas devidas às entidades públicas, nacionais ou regionais intervenientes no procedimento 
de licenciamento ou concessão de alvarás relativos às obrigações contratuais das concessionárias não 
podem deixar de se considerar abrangidas pela isenção referida por interpretação extensiva da norma 
que a sua teleologia justifica.

Nestes termos, deve a douta sentença ser revogada e, considerando -se não ser devida a taxa em 
execução por dela estar isenta a recorrente, julgar -se procedente a oposição e, em consequência, ordenar-
-se a extinção da instância executiva.

Não foram apresentadas contra -alegações.
O Mº Pº junto deste STA emitiu parecer do Seguinte teor:
“(…) 2.As empresas concessionárias da exploração de jogos de fortuna ou azar estão vin-

culadas ao pagamento de um imposto especial pelo exercício da actividade do jogo; não será 
exigível qualquer outra tributação, geral ou local, relativa ao exercício da actividade do jogo ou 
de quaisquer outras actividades que as empresas concessionárias estejam obrigadas nos termos 
dos contratos de concessão, durante a sua vigência; o exercício de quaisquer actividades distintas 
das actividades do jogo e das prescritas nos termos dos contratos de concessão está sujeita ao 
regime tributário geral (art. 84º nºs 1,2 e 4 DL n.º 422/89, 2 Dezembro alterado pelo Decreto -Lei 
n.º 120/95, 19 Janeiro). Não são devidas pelas concessionárias quaisquer taxas por alvarás e 
licenças municipais relativas às obrigações contratuais (art. 93º DL n.º 422/89, 2 Dezembro). No 
enquadramento normativo enunciado as taxas sanitárias liquidadas pelo Centro de Saúde de 
Ponta Delgada têm fundamento legal Argumentário:

a) os tributos em causa representam a contrapartida pela vistoria por motivos sanitários 
efectuada pela autoridade pública competente, embora inscrita no procedimento de licenciamento 
para construção do casino, hotel e centro comercial ao qual a concessionária estava vinculada 
(certidão fls. 10; Decreto Regulamentar Regional n.º 18/98/A, 9.06 1998 Tabela de taxas 4.1.3)

b) as taxas em causa são liquidadas e cobradas pela autoridade sanitária e não pelo município 
onde as edificações são construídas.

c) a norma de isenção constante do art. 93º DL n.º 422/89, 2 Dezembro, configurando disposi-
ção excepcional para tutela de interesses públicos extrafiscais relevantes, superiores ao da própria 
tributação que impede, não é susceptível de interpretação analógica (arts. 2º nºs l e 2 e 9 EBF)

d) a interpretação extensiva pretendida pela recorrente não deve ser acolhida, porque no 
caso concreto nenhum elemento ao dispor do intérprete autoriza a conclusão que o legislador se 
exprimiu em termos restritivos:

 -a cláusula 6ª do contrato de concessão remete expressamente para o regime fiscal constante 
dos arts. 84º e sgs do citado Decreto -Lei

 -os benefícios fiscais que favorecem a concessionária não devem ter alcance superior ao re-
sultante da sua estrita conexão com a actividade do jogo ou com a actividade construtiva à qual 
está vinculada nos termos do contrato de concessão

CONCLUSÃO O recurso não merece provimento.
A sentença impugnada deve ser confirmada”.
Colhidos os vistos cumpre decidir.
2 - FUNDAMENTAÇÃO:
Foram dados como assentes na 1ª Instância os seguintes factos que não sofrem contestação.
1) Foi instaurada no serviço de Finanças de Ponta Delgada execução fiscal para cobrança da quantia 

de 19.256,7 correspondente ao valor da taxa devida pela intervenção da Delegação de Saúde de Ponta 
Delgada nos processos de licenciamento das obras de construção do hotel, casino e centro comercial 
que a oponente leva a cabo em concretização do contrato de concessão do exclusivo de exploração de 
jogos de fortuna ou azar num casino em São Miguel celebrado com a Região Autónoma dos Açores,

2) Nos termos desse contrato de concessão, a construção desses três edifícios constitui obrigação 
da oponente.

3) Já na pendência da execução, a quantia exequenda foi reduzida para 7.813,26 €, na sequên-
cia de o Centro de Saúde de Ponta Delgada ter concluído que havia incorrido em erro na liquidação 
efectuada.

3 - DO DIREITO:
A única questão que se coloca é a de saber se o artigo 84º, n.º 2, do D. L. 422/89 de 02/12 (lei do 

Jogo) isenta ou não a oponente do pagamento da taxa em causa.
Para se decidir pela improcedência da oposição considerou a decisão de 1ª Instância o seguinte:
“Como bem adianta o ilustre procurador no seu douto parecer, tal questão vem sendo respon-

dida pela jurisprudência em sentido não favorável à oponente, com argumentação similar à que 
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se pode colher no acórdão do STA de 9 de Fevereiro de 1994 (Júlio Tormenta), in www.dgsi.pt  - “o 
D. L. 48912 de 18.3.69 e o diploma que o substituiu, D.L. 422/89 de 2/12  - Lei do Jogo  - mostram 
inequivocamente que o imposto especial de jogo é um imposto que apenas substitui os impostos 
sobre o rendimento e não todos os impostos” (...) pois “quando o legislador pretendeu isentar as 
concessionárias de outros impostos, fê -lo expressamente  - v. art. 10 do D.L. 48912 quanto à sisa e os 
arts. 92 e 93 do D. L. 422/89, o primeiro a isentar da sisa e de contribuição autárquica e o segundo 
a isentar de taxas por alvará e licenças municipais relativas às obrigações contratuais”.

Assim, embora isentando os concessionários de jogos de fortuna e azar das taxas que ex-
pressamente refere  - taxas por alvará e licenças municipais relativas às obrigações contratuais 
 -, o legislador não os isentou de outras taxas, nomeadamente das ora dadas à execução, que são 
devidas nos termos do preceituado no artigo 1º(e anexo) do Decreto Regulamentar Regional 
n.º 18/98/A, de 9 de Junho.

Improcede, desse modo, a oposição”
DECIDINDO NESTE STA
QUID JÚRIS?
Questão prévia:
No presente caso é manifesto que a oponente pretende discutir a ilegalidade em concreto da li-

quidação da taxa, sendo meio próprio o da impugnação judicial já que a oposição está reservada para 
os casos tipificados no artº 204º do CPPT.

Estar -se -á, assim, no caso em apreço, perante erro na forma de processo, que constitui nulidade 
prevista nos artigos 98.º, n.º 3, do CPPT e 199.º do CPC.

O erro na forma de processo importa unicamente a anulação dos actos que não possam ser apro-
veitados, devendo praticar -se os que forem estritamente necessários para que o processo se aproxime, 
quanto possível, da forma estabelecida pela lei.

É certo que o art.º 98.º, n.º 4 do CPPT estabelece que, em caso de erro na forma do processo, este 
será convolado na forma do processo adequada, nos termos da lei.

Todavia, tal nulidade só pode ser arguida até à contestação ou neste articulado (artigo 204.º, n.º 1 
do CPC), o que, nestes autos, não sucedeu.

Dir -se -á, porém, que também o tribunal, nos termos do artigo 202.º do CPC, dela pode conhe-
cer oficiosamente, mas de acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 206.º do CPC essa nulidade será 
apreciada no despacho saneador, se antes o juiz a não houver apreciado, ou, não havendo despacho 
saneador, até à sentença final.

Não tendo sido arguida em devido tempo nem conhecida oficiosamente pela Mmº. Juiz a quo, 
como podia e devia ter sido, precludiu, pois, o conhecimento da nulidade, impondo -se apenas conhecer 
da bondade da decisão recorrida.

E, conhecendo:
Cumpre em primeiro lugar definir a espécie de tributo que está em causa. Indiscutivelmente estamos 

perante taxas devidas pela contraprestação de um serviço prestado por uma entidade pública (sobre o 
conceito de taxa, objecto de vasto labor doutrinal, vide: Teixeira Ribeiro, na Revista de Legislação e Ju-
risprudência, n. 112, pág. 294, onde a define como “a quantia coactivamente paga pela utilização indivi-
dualizada de bens semi -públicos, ou como o preço autoritariamente fixado de tal utilização”. Vide ainda:
O parecer da Procuradoria Geral da República, de 15 de Dezembro de 1992, in Diário da República, 
2ª Série, de 4/6/93; Alberto Xavier, in Manual de Direito Fiscal, págs. 42 e 43. e Sousa Franco, in 
Finanças Públicas e Direito Financeiro, págs. 491 e ss).,

Está pois em em causa um tributo, em sentido próprio, por se enquadrar no conceito definido 
pelo artº 3º n.º 2 da LGT. Ainda assim, estamos perante um tributo que não é nem geral nem local. Mas 
antes a contraprestação por um serviço prestado pela Direcção Regional de Saúde no âmbito das suas 
competências fiscalizadoras.

Quadro Legal:
O artº 84º do DL 422/89 de 02/12 sob a epígrafe, Imposto Especial de jogo estabelece:
1  - As empresas concessionárias ficam obrigadas ao pagamento de um imposto especial pelo exer-

cício da actividade do jogo, o qual será liquidado e cobrado nos termos das disposições seguintes.
2  - Não será exigível qualquer outra tributação, geral ou local, relativa ao exercício da actividade 

referida no número anterior ou de quaisquer outras a que as empresas concessionárias estejam obrigadas 
nos termos dos contratos de concessão e pelo período em que estes se mantenham em vigor.

3  - Do imposto especial de jogo, 80% constituem receita do Fundo de Turismo, que, da importância 
recebida, aplicará 25% do imposto por si arrecadado na área dos municípios em que se localizem os 
casinos na realização de obras de interesse para o turismo, nos termos estabelecidos no capítulo X.

4  - O exercício por parte das empresas concessionárias de quaisquer actividades não abrangidas 
pelos n.ºs 1 e 2 fica sujeito ao regime tributário geral.
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Esta norma de isenção é muito clara. Isenta a ora recorrente pela sua actividade normal (jogo) ou 
qualquer outra actividade desenvolvida por força do contrato de concessão de impostos cujo âmbito 
de aplicação seja:

Geral e normal (significando que o imposto está previsto no sistema de impostos como gerando 
uma receita ordinária com a qual o Estado conta ano após ano) e, ainda

Local (significando que se trata de tributo cuja competência definidora pertence às autarquias 
locais no âmbito dos seus poderes de lançamento de tributos previsto na lei). E, mais nada.

Ou seja, ficam de fora os impostos extraordinários, os impostos que não incidam sobre o exer-
cício das actividades da recorrente e as taxas como a dos autos devida pelo exercício de uma função 
ou prestação de entidade pública. (No sentido de que a isenção abrange apenas os impostos devidos 
pelo exercício da actividade de jogo vide Acs do STA de 31/10/1995 e 11/10/1995 tirados nos recursos 
19629 e 19536 respectivamente, ambos publicados nos Ac. Dout. do STA).

A interpretação, supra exposta, é a que melhor se coaduna quer com a letra da norma supra referida 
que estabelece a isenção, quer com a natureza das isenções fiscais, pois que constituindo um desvio ao 
princípio da generalidade do imposto devem ser interpretadas restritivamente (assim decidiu o Ac. do 
STA de 12/05/1965 pub in AC, Dout do STA.), não sendo pois de efectuar interpretação extensiva ou 
analógica sendo a primeira permitida mas de uso muito restrito em Direito Fiscal e a segunda proibida 
(vide artº 10º do EBF).

Finalmente, cumpre observar que suscitando, ainda, a recorrente a questão da melhor interpretação 
dos ditames do artº 93º do supra referido DL 422/89 de 02/12, defendendo que deve ser extensiva para 
ali serem incluídas as taxas agora exigidas (vide conclusões de recurso f) e g).

Verificamos que, como não foi suscitada na 1ª instância a questão da melhor interpretação a dar 
ao preceito, a sentença omitiu qualquer referência ao mesmo.

Trata -se de argumentação nova, ainda que respeitante à mesma questão da isenção ou não das 
taxas em causa pelo que concedemos que não estamos, verdadeiramente, perante uma questão nova, o 
que acarreta por consequência a apreciação de tal argumentação.

O preceito em causa sob a epígrafe “Alvarás e licenças municipais” dispõe:
“Não são devidas pelas concessionárias quaisquer taxas por alvarás e licenças municipais re-

lativas às obrigações contratuais”.
Parece -nos que, no nosso caso, não estamos no domínio de taxas devidas por alvarás ou licenças, 

cujo conceito é comummente conhecido, mas antes por actividade de inspecção sanitária, sendo liqui-
dadas pela autoridade sanitária supra referida e não pelo município. Ou seja, está em causa uma taxa 
de diferente tipo e com distinto titular das referenciadas no normativo em análise que não é susceptível 
de interpretação analógica e também não deve ser feita uma interpretação extensiva por estarmos num 
campo especial do direito tributário que é o das isenções fiscais as quais devem ser objectivas, atenta a 
sua natureza excepcional não ocorrendo elementos que permitam concluir que o legislador se exprimiu 
em termos restritivos, como bem salienta o Sr. Procurador Geral Adjunto, junto deste Tribunal no seu 
parecer, supra destacado.

Termos em que será de negar provimento ao recurso e confirmar a sentença recorrida.
4 - DECISÃO:
Pelo exposto acordam os Juízes desta Secção de contencioso tributário do STA em negar provi-

mento ao recurso e em confirmar a decisão recorrida.
Custas a cargo da recorrente.

Lisboa 12 de Outubro de 2011. — Ascensão Lopes (relator)  — Pedro Delgado — Dulce Neto 
(voto o acórdão, mas tenho dúvidas sobre a bondade da decisão no que toca à inverificação da isenção 
prevista no artº 93º do D Lei n.º 422/89 o que significa que a questão me suscitará reflexão futura). 

 Acórdão de 12 de Outubro de 2011.

Assunto:

Taxa de Publicidade. Regulamento Municipal. Constitucionalidade. Notificação da 
liquidação.

Sumário:

 I — Caracterizando -se como verdadeiras taxas as quantias cobradas ao abrigo dos 
artigos 3º, 16º e 20º do Regulamento de Publicidade da Câmara Municipal de 
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Lisboa pela emissão de licença por colocação, em prédios de propriedade privada, 
de letreiros e anúncios de natureza comercial, não podem tais normas ter -se por 
organicamente inconstitucionais, apesar de não constarem de diploma emanado 
da Assembleia da República ou do Governo, por ela autorizado.

 II — Tendo sido remetido à oponente ofício, por carta registada com AR, por esta rece-
bido e assinado, comunicando -lhe o deferimento (por despacho de 10/5/2007) do 
pedido de licenciamento que efectuara e que, relativamente a esse licenciamento, 
tinha sido apurado, por aplicação da Tabela de Taxas e outras Receitas Municipais 
em vigor, o montante de 3.272,40 Euros referente à taxa de publicidade relativa 
ao período do 2º Trimestre de 2007, cujo pedido de licenciamento fora deferido 
(valores estes que, juntamente com a indicação da quantidade de m2 da tela em 
causa e do valor unitário por m2, constam de impresso designado por «Apuramento 
de Taxas», remetido em anexo a tal ofício de notificação), há -de considerar -se 
notificada a liquidação da taxa em questão.

Processo n.º 306/11 -30.
Recorrente: Câmara Municipal de Lisboa.
Recorrido: R. Bensimon — Publicidade e Marketing, Unipessoal, L.da

Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Casimiro Gonçalves.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
RELATÓRIO
1.1. A Câmara Municipal de Lisboa, recorre da sentença que, proferida pelo Tribunal Tributário 

de Lisboa, julgou procedente a oposição, deduzida por Bensimon – Publicidade Marketing, Unipes-
soal, Lda. contra a execução que lhe foi instaurada para cobrança de dívida proveniente de taxas de 
publicidade, liquidadas por aquele Município, com referência ao 2º trimestre de 2007, no montante de 
Euros 3.275,40.

1.2. A recorrente remata as alegações do recurso formulando as Conclusões seguintes:
1ª  - O presente Recurso é interposto contra a douta Sentença proferida em 30 de Setembro de 

2010, nos autos de oposição à execução à margem referenciados, a qual julgou a oposição procedente, 
devendo a execução ser extinta;

2ª  - A douta Decisão recorrida baseou tal conclusão no facto de que “(...) as normas que criaram 
os tributos em cobrança na execução, constantes do Regulamento de Publicidade do Município de 
Lisboa e Tabela de Taxas, Licenças e Outras Receitas Municipais, quando interpretadas no sentido de 
incidirem sobre publicidade instalada em imóvel particular, padecem do vício de inconstitucionalidade 
orgânica e material.

Tal vício determina a ilegalidade abstracta das liquidações exequendas, que constitui fundamento 
válido de oposição à execução, previsto na alínea a) do n.º 1, do artigo 204º, do CPPT”;

3ª  - Considera a Recorrente que a douta Sentença recorrida errou ao considerar preenchido o 
fundamento de oposição à execução constante da alínea a) do n.º 1 do art. 204º do CPPT;

4ª  - A Recorrente considera que a douta Sentença recorrida enferma de erro de direito, violando 
o disposto nos artigos 238º, n.º 4 e 241º, ambos da Constituição da República Portuguesa (CRP), bem 
como o n.º 2 do artigo 4º da Lei Geral Tributária (LGT), a alínea c) do artigo 10º da Lei n.º 2/2007 de 
15 de Janeiro (Lei das Finanças Locais em vigor ao tempo da liquidação controvertida nos autos iden-
tificados em epígrafe), e als. b) e c) do art. 6º da Lei n.º 53 -E/2006, de 29.12. que aprovou o Regime 
Geral das Taxas das Autarquias Locais (RGTAL); por considerar que os tributos liquidados se reportam 
a renovação de licenças de instalação anúncios luminosos colocados na fachada e na cobertura de pré-
dios que são propriedade da Impugnante, licenças essas de carácter anual e automaticamente renová-
veis desde que não se verifique o seu cancelamento, inexistindo qualquer actividade do Município de 
Lisboa, revestindo o tributo a natureza de um imposto, e consequentemente enfermam as normas que 
concretizam a sua criação de inconstitucionalidade orgânica e material;

5ª  - O acto de liquidação sub judice não enferma de qualquer vício porquanto o tributo em causa 
reveste a natureza de uma taxa, corroborando -se desta forma a mais recentíssima Jurisprudência do 
Tribunal Constitucional, com particular enfoque para o douto Acórdão n.º 633/10 (decisão sumária 
n.º 417/2010), proferido em 11.10.2010, na mesma óptica do já douto Acórdão n.º 177/2010, proferido 
em 5 de Maio de 2010, no Processo n.º 742/09, respeitante à questão da liquidação de taxas e respectivas 
renovações pelo licenciamento de dispositivos publicitários afixados em propriedade privada, como 
é o caso presente;

6ª  - O dispositivo publicitário afixado na empena do imóvel sito na Av. Estados Unidos da América, 
n.º 110, em Lisboa, a que se reporta a liquidação têm subjacente o pedido formulado pela Recorrida e 
autuado sob o n.º 3063/DMAU/DGEP/DQEP, com cujo acto administrativo de deferimento se constitui, 
desde logo, a obrigação de pagamento da taxa em causa;
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7ª  - Ao invés do entendimento pugnado na douta Sentença Recorrida, as quantias liquidadas na 
sequência do licenciamento de publicidade e respectivas renovações revestem a natureza de taxas;

8ª  - É clara a existência de sinalagma, não só na perspectiva da existência de utilização privativa 
do espaço público, como na da remoção de obstáculo jurídico ao comportamento dos particulares por 
parte da entidade licenciadora nesta matéria a CML;

9ª  - É indiscutível que no caso concreto está em causa a utilização privativa de um bem do domínio 
público bem como a remoção de um limite jurídico;

10ª  - Na verdade, a publicidade utiliza bens semi -públicos, entendendo -se como tal os bens que 
além de satisfazerem necessidades colectivas também satisfazem necessidades individuais, como é o 
caso das ruas, avenidas, praças, jardins e o espaço aéreo onde se encontra instalada a publicidade e onde 
circulam as pessoas, com quem os clientes da Recorrente estabelecem o diálogo publicitário;

11ª  - Resulta, assim, inquestionável a natureza do tributo em questão, o qual configura a natureza 
de uma taxa, constituindo a retribuição, não só da emissão da própria licença, como da utilização pri-
vativa do espaço público, configurada na exibição da sua mensagem na via pública, independentemente 
da propriedade do local onde a mesma se encontre afixada;

12ª  - Tal sinalagma resulta na medida em que envolve por parte do sujeito activo uma contra-
prestação, que se traduz na verificação, em concreto da convergência das condições em que aquela 
actividade pode ser exercida e na posterior manutenção das condições iniciais do licenciamento e o 
requerido pelo interessado na actividade publicitária e na subsequente emissão da correspondente 
licença, indispensável ao exercício dessa actividade estando, assim, perfeitamente identificável a exis-
tência de contraprestação do sujeito activo, enquanto elemento essencial da distinção entre imposto e 
taxa, e caracterizador desta última;

13ª  - A licença concedida à Recorrida para afixação do dispositivo publicitário em questão 
possibilita -lhe, como já vimos, uma utilização privativa do domínio público, e igualmente consubstancia 
ainda uma remoção do limite jurídico à actividade da mesma, por parte da CML, enquanto entidade 
licenciadora nesta matéria;

14ª  - De outro modo, a publicidade encontra -se intrinsecamente ligada a actividades de natureza 
comercial, com fins lucrativos, tendo por fim a comercialização de bens ou serviços, o que decorre, 
desde logo, do Código da Publicidade, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 330/90, de 23 de Outubro, no 
qual são estabelecidos os princípios orientadores da actividade publicitária e cujo art. 3º preceitua que 
“considera -se publicidade, qualquer forma de comunicação feita por entidades de natureza pública 
ou privada, no âmbito de uma actividade comercial, industrial, artesanal ou liberal, com o objectivo 
directo ou indirecto de: a) promover, com vista à sua comercialização ou alienação, quaisquer bens 
ou serviços”;

15ª  - No que tange à actividade publicitária, é a mesma definida como “o conjunto de operações 
relacionadas com a difusão de uma mensagem publicitária junto dos seus destinatários, bem como as 
relações jurídicas e técnicas emergentes entre anunciantes, agências de publicidade e entidades que 
explorem os suportes publicitários ou que exerçam a actividade publicitária (...)” (cfr. n.º 1 do art. 4º 
do Código da Publicidade);

16ª  - Enquadra -se perfeitamente em tais definições o dispositivo para cuja colocação a recorrida 
promoveu o licenciamento no qual foi liquidada a taxa ora controvertida, constituindo o mesmo uma 
forma de comunicação e promoção junto do público dos bens e serviços que a mesma comercializa, 
inserindo -se nessa medida na prossecução da sua actividade comercial;

17ª  - Projectando -se exteriormente a respectiva mensagem  - sendo visível da via pública  - junto 
dos seus potenciais destinatários, estabelece -se o diálogo publicitário com os eventuais clientes da 
Recorrida pelo facto de estes circularem na via pública, e consequentemente promove -se ainda que 
de forma indirecta a actividade que aquela exerce, e cuja utilização é facultada à Recorrida, desde que 
respeitados os limites restritivos do licenciamento em causa;

18ª  - Esta realidade consubstancia um efectivo uso privativo do domínio público, permitido à 
Recorrida através da respectiva licença, dado que a afixação do dispositivo em causa verifica -se no 
domínio público, visível da via pública, e deste modo, sujeito ao pagamento da correspondente taxa;

19ª  - Está o Município de Lisboa legitimado a cobrar taxas pelas utilidades prestadas aos particu-
lares nomeadamente pela concessão de licenças e pela utilização e aproveitamento de bens do domínio 
público e privado municipal, competindo à respectiva Assembleia Municipal, estabelecer essas taxas 
municipais e fixar os respectivos quantitativos sob proposta ou pedido da Câmara  - cfr. als. b) e c) do 
art. 6º do Regime Geral das Taxas das Autarquias Locais, aprovada pela Lei n.º 53 -E/2006, de 29.12, 
e als. a) e e) do n.º 2 do art. 53º da Lei das Autarquias Locais, aprovada pela Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro; os arts. 237º, 241º da Constituição da República Portuguesa;

20ª  - No uso dos poderes regulamentares atribuídos aos Municípios compete à CML zelar pela 
salvaguarda do equilíbrio urbano e ambiental da área do seu concelho, estabelecendo os critérios de 
licenciamento para afixação ou inscrição de mensagens publicitárias de natureza comercial em bens 
ou espaços afectos ao domínio público, ou deles visíveis, nos termos do disposto no n.º 2 do art. 1º da 
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Lei n.º 97/88 de 17.08, e arts. 2º e 3º do Regulamento de Publicidade, aprovado pelo Edital n.º 35/92, 
publicado no Boletim Municipal n.º 16336, de 19 de Março de 1992, com a redacção dada pelos Edi-
tais nºs. 42/95, de 25.04 e 53/95, publicados respectivamente nos Boletins Municipais nºs. 16331, de 
12.3.1992, 61, de 25.4.1995, e 66, de 30.5.1995;

21ª  - O licenciamento da afixação da mensagem publicitária, independentemente do suporte utili-
zado pelo particular, implica uma verdadeira remoção de um obstáculo jurídico, quer se trate da licença 
inicial, quer se trate da renovação da mesma licença, porque se trata de uma actividade relativamente 
proibida nos termos da lei, sendo que esta prestação da Administração se enquadra no âmbito do n.º 2 
do artigo 4º da LGT, legitimando a liquidação e cobrança de uma taxa;

22ª  - Conclui -se assim que, existindo contraprestação por parte da CML, o tributo em causa 
reveste, inquestionavelmente, a natureza jurídica de taxa, pelo que a respectiva criação/exigibilidade 
não está sujeita ao princípio da reserva de lei formal, consagrado no n.º 2 do artigo 103º e na alínea i) 
do artigo 165º da C.R.P. e, como tal, não existe violação das mencionadas disposições constitucionais;

23ª  - A liquidação da taxa de publicidade em causa não enferma de qualquer ilegalidade, na me-
dida em que colheu os seus fundamentos em normas constitucionais, legais e regulamentares, todas 
plenamente válidas e eficazes;

24ª  - Consequentemente, a douta Sentença Recorrida enferma de erro de direito, ao considerar 
que o tributo em apreço configura um imposto por inexistência de sinalagma e, em consequência, ao 
considerar que “as normas que criaram os tributos em cobrança na execução, constantes do Regulamento 
de Publicidade do Município de Lisboa e Tabela de Taxas, Licenças e Outras Receitas Municipais, 
quando interpretadas no sentido de incidirem sobre publicidade instalada em imóvel particular, padecem 
do vício de inconstitucionalidade orgânica e material. Tal vício determina a ilegalidade abstracta das 
liquidações exequendas, que constitui fundamento válido de oposição à execução, previsto na alínea a) 
do n.º 1, do artigo 204º, do CPPT;

25ª  - Nestes termos, impõe -se a revogação da douta Sentença Recorrida e a substituição por outra 
que julgue as normas constantes do Regulamento de Publicidade do Município de Lisboa e a Tabela de 
Taxas e Outras Receitas Municipais relativa ao ano de 2007, conformes com os princípios constitucionais 
e, julgue improcedente a oposição deduzida, mantendo -se a cobrança coerciva da liquidação do tributo 
em causa por exigível, com o consequente prosseguimento dos respectivos autos de execução fiscal.

Termina pedindo o provimento do recurso e a revogação da sentença recorrida.
1.3. Não foram apresentadas contra -alegações.
1.4. Para além de ter inicialmente promovido a notificação da recorrente para sintetizar as Con-

clusões do recurso (o que se deferiu  - cfr. despacho de fls. 201  - tendo a recorrente vindo reformular 
as Conclusões de acordo com as acima transcritas), o MP não emitiu Parecer.

1.5. Corridos os vistos legais, cabe decidir.
FUNDAMENTOS
2. Na sentença recorrida julgaram -se provados os factos seguintes:
1. Contra a oponente foi instaurado, em 12/12/2007, o processo executivo n.º 1106200701414178 

pela quantia exequenda de € 3.275,40, proveniente de taxa de publicidade exterior relativa ao período 
de 04/2007 a 06/2007 (fls. 2 e 3 do apenso instrutor);

2. A oponente foi citada em 18/12/2007;
3. Deduziu oposição em 10/1/2008;
4. As taxas estão a ser exigidas pelo licenciamento de publicidade colocada num imóvel par-

ticular;
5. A oponente foi notificada da liquidação exequenda por carta registada com aviso de recepção, 

que recebeu em 26/6/2007 (informação e talão de A/R, fls. 90 e ss.).
3.1. Enunciando como questões a decidir as de indagar da inconstitucionalidade das normas que 

prevêem o pagamento de taxas pelo licenciamento de publicidade e se a oponente foi validamente 
notificada da liquidação exequenda, a sentença veio a concluir que «as normas que criaram os tributos 
em cobrança na execução, constantes do Regulamento de Publicidade do Município de Lisboa e Ta-
bela de Taxas, Licenças e Outras Receitas Municipais, quando interpretadas no sentido de incidirem 
sobre publicidade instalada em imóvel particular, padecem de vício de inconstitucionalidade orgânica 
e material» e que tal vício «determina a ilegalidade abstracta das liquidações exequendas, que constitui 
fundamento válido de oposição à execução, previsto na alínea a), do n.º 1, do artigo 204º, do CPPT», 
e considerando, consequentemente, «prejudicado o conhecimento das restantes questões processuais».

3.2. A recorrente discorda do assim decidido, sustentando, em suma que:
 - a sentença erra ao considerar preenchido o fundamento de oposição à execução constante da 

alínea a) do n.º 1 do art. 204º do CPPT, enfermando, assim, a mesma sentença, de erro de direito, por 
violação do disposto nos arts. 238. n.º 4 e 241º, ambos da CRP, 4º, n.º 2 da LGT, bem como a alínea c) 
do art. 10º da Lei n.º 53 -E/2006, de 29/12 (Lei das Finanças Locais), que aprovou o Regime Geral das 
Taxas das Autarquias Locais (RGTAL).
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3.3. A questão a decidir no presente recurso resume -se, pois, à de saber se os tributos denomina-
dos “taxas” cobrados pelo Município de Lisboa relativamente a instalação de publicidade em prédios 
urbanos particulares constituem, efectivamente, taxas ou se são de qualificar como impostos.

E refira -se desde já que, tendo uma idêntica questão sido apreciada no acórdão desta Secção do 
STA, de 8/6/2011, rec. n.º 278/11, por nós relatado, passaremos a seguir tal aresto, considerando, por 
um lado, uma interpretação e aplicação uniformes do direito (cfr. o n.º 3 do art. 8º do CCivil) e consi-
derando, por outro lado, que não vemos razão para divergir da decisão ali firmada, por serem similares 
os factos em apreciação e a argumentação invocada.

Vejamos pois.
4.1. As normas que suportam a liquidação que originou a dívida executada e à qual a recorrente 

deduziu a presente oposição são os arts. 3º e 16º do Regulamento de Publicidade do Município de Lisboa 
(publicado no Edital n.º 35/92, do Diário Municipal n.º 16.336, de 19/3/92, com a redacção dos Editais 
n.º 42/95, de 25/4 e 53/95, de 30/5, publicados, respectivamente, nos Boletins Municipais n.º 16331, 
de 12/3/1992, 61, de 25/4/1995, e 66, de 30/5/1995), sendo que, no caso dos autos, as taxas aplicadas 
(de acordo com o disposto no art. 16º do referido Regulamento), foram liquidadas tendo por base os 
valores estabelecidos no n.º 4 do art. 28º e Observação 9ª, do Capítulo IV da Tabela de Taxas e Outras 
Receitas Municipais, em vigor para o ano de 2007, conforme Deliberação n.º 97/AM/2006 (Proposta 
n.º 566/2006) publicada no 2º Suplemento ao Boletim Municipal n.º 670, de 21/12/2006 (cfr. cópia do 
mesmo a fls. 109 e sgts.).

E o n.º 1 do art. 3º, o n.º 1 do também referido art. 18º, bem como o corpo do art. 20º, todos do 
citado Regulamento Municipal de Publicidade dispõem o seguinte:

Artigo 3º

«1. A afixação ou inscrição de mensagens publicitárias em bens ou espaços afectos ao domínio 
público, ou deles visíveis, obedece às regras gerais sobre publicidade e depende de licenciamento prévio 
pela Câmara Municipal.»

Artigo 16º

«1  - São aplicáveis ao licenciamento e renovações previstos neste Regulamento as taxas estabe-
lecidas na Tabela de Taxas, Licenças e Outras Receitas Municipais.

2 – (…)»

Artigo 20º

Renovação (na redacção do Edital n.º 42/95, publicado em Boletim Municipal n.º 61 de 1995/04/25).
«A licença cujo prazo seja igual ou superior a 30 dias renova -se automaticamente e sucessiva-

mente, salvo se:
a) A Câmara Municipal notificar o titular da decisão em sentido contrário por escrito e com a 

antecedência mínima de 20 dias antes do termo do prazo respectivo;
b) O titular comunicar à Câmara Municipal intenção contrária por escrito e com a antecedência 

mínima de 10 dias antes do termo do prazo respectivo;
c) O titular não cumprir os prazos normais de pagamento das taxas devidas à CML, de harmonia 

com a regulamentação em vigor.»

4.2. É sabido que quer o imposto quer a taxa constituem receitas públicas coactivamente impostas: 
o que distingue estes tributos é a perspectiva teleológica de cada um deles, na medida em que enquanto 
o imposto «... é uma prestação pecuniária, coactiva e unilateral, sem carácter de sanção, exigida pelo 
Estado com vista à realização de fins públicos» (cfr. Prof. Teixeira Ribeiro, Lições de Finanças Públicas, 
Coimbra, 1977, 262) a taxa tem «carácter sinalagmático, não unilateral, o qual por seu turno deriva 
funcionalmente da natureza do facto constitutivo das obrigações em que se traduzem e que consiste ou 
na prestação de uma actividade pública ou na utilização de bens do domínio público ou na remoção 
de um limite jurídico à actividade dos particulares» (Alberto Xavier, Manual de Direito Fiscal, Vol. I, 
Lisboa, 1981, pag. 42), ou seja, pressupõe uma contraprestação por parte do ente público que a exige, 
a verificar -se na respectiva génese, e que deve concretizar -se naquela prestação de serviço público, na-
quele acesso à utilização de bens do domínio público ou na remoção do obstáculo jurídico à actividade 
do particular (cfr. Casalta Nabais, Contratos Fiscais, Coimbra 1994, 236).

Noutro local, este mesmo autor sublinha, aliás, que apenas constituirão verdadeiras taxas as que, 
«para além de se configurarem como tributos bilaterais, baseados portanto numa relação do tipo do 
ut des ou sinalagmática, tiverem por critério a ideia de proporcionalidade entre a prestação pública 
e a contraprestação em que se consubstancia a taxa, ou seja, se tiverem por base o princípio da equi-
valência (…) entre prestação e contraprestação. (…) Pois se isto se não verificar, então estaremos, se 
não em termos da ciência das finanças ou mesmo do direito financeiro, pelo menos em termos jurídico-
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-constitucionais, perante verdadeiros impostos, com todas as consequências que daí derivam, seja em 
sede do princípio da legalidade fiscal, que impede os municípios de os instituir sem lei prévia, seja 
do princípio da igualdade fiscal, que implica que os mesmos sejam aferidos com base na capacidade 
contributiva e não com base no princípio da proporcionalidade, por que se afere a igualdade das taxas» 
(Por um Estado Fiscal Suportável – Estudos de Direito Fiscal; Almedina, 2005, pags. 583 e 584).

Na definição legal e doutrinal da taxa individualiza -se, pois, um aspecto estrutural da mesma (a 
sinalagmaticidade ou bilateralidade) e, em consequência, os respectivos pressupostos da sua cobrança.

E, como aponta Saldanha Sanches, sendo a bilateralidade um aspecto estruturante da natureza 
da taxa, ela «só poderá ter lugar quando se trate de um qualquer bem que seja divisível, ou seja, que 
possa ser prestado em unidades individualizadas. Não basta que a receita obtida por meio da taxa seja 
usada na cobertura de despesas respeitantes ao mesmo grupo de habitantes, à mesma comunidade local 
que a suporta. Terá de haver uma mais estreita correlação entre o destinatário do encargo financeiro e 
o beneficiário da despesa pública para que possamos estar perante uma taxa. E esta existência de um 
sinalagma, ainda que expresso sob variadas formas, constitui uma condição para que uma qualquer 
imposição administrativa possa ter a qualidade de taxa, com todas as consequências que lhe são ine-
rentes, principalmente quanto ao seu modo de criação, pois as taxas estão excluídas da reserva de lei 
em sentido formal, a qual é uma condição orgânica para a criação de impostos.

É esta característica  - a sinalagmaticidade  - que lhe permite que, no Estado de Direito, as taxas não 
sejam criadas por lei em sentido formal. Com efeito, é precisamente o facto de à relação sinalagmática 
em que assentam permitir o controlo do valor da taxa, ao contrário do que se passa nos impostos, em 
que não há parâmetros de controlo imediatos quanto à sua medida, que justifica a não sujeição das 
taxas às apertadas vinculações (formais e materiais) do princípio da legalidade, que são uma garantia 
dos destinatários dos impostos. (…)

Não podemos esquecer que o cerne da definição de taxa se encontra, como vimos, no conceito 
de sinalagma: onde este falte, falta a taxa  - mesmo que estejamos perante uma das circunstâncias pres-
suponentes elencadas. Como vimos, não basta que haja estrutura formalmente sinalagmática para que 
haja taxa. O conceito de sinalagma deve ser material e incluir um qualquer equilíbrio interno que há -de 
passar sempre pela necessidade de, a prestação pública envolver algum facere, um facere dispendioso 
que beneficie o sujeito passivo de forma individualizável e que deverá ser suportado por este e não 
pelos recursos gerais do ente público.

No caso da cobrança de prestações pecuniárias pela prestação de um qualquer serviço público, a 
total inexistência de sinalagma material é mais difícil de se verificar (…)

No caso de cobrança de taxas pela mera utilização do domínio público, sem qualquer actividade 
por parte do detentor desse mesmo domínio público, não há um custo a cobrir e as receitas serão, deste 
modo, afectas às necessidades gerais do sujeito activo  - por um lado, falta o parâmetro de controlo do 
montante fixado e, por outro, verifica -se a afectação de receitas a necessidades gerais, característica 
do imposto.» (Saldanha Sanches, Manual de Direito Fiscal, 3ª ed. Coimbra Editora, 2007, pags. 31 
e sgts.).

A propósito do conceito de remoção de um limite jurídico à actividade dos particulares, este 
mesmo autor escreve, ainda, o seguinte (ob. cit., pags. 33 e sgts):

«A remoção de um limite jurídico é outra daquelas a que podemos chamar justificações tradicio-
nais para a cobrança de taxas. Porém, desde há muito que se colocam algumas reservas a esta forma de 
legitimação das taxas. Como observava Teixeira Ribeiro, há que distinguir entre a remoção de limites 
jurídicos que “possibilita a utilização de um bem semi -público e a que a não possibilita”.

O que quer dizer que não podem ser cobradas taxas pela remoção de limites jurídicos criados de 
forma artificial por uma entidade dotada de poderes públicos, com o único objectivo de legitimar a 
cobrança de uma taxa.

Se assim não fosse, as autarquias poderiam, por exemplo, vir afirmar que, mesmo no caso de 
concessões feitas pelo Estado, os serviços por este concessionados só poderiam ter presença física no 
espaço do concelho mediante o pagamento de uma taxa por atribuição de uma licença pelo município. 
Ora, mesmo perante um caso em que havia, efectivamente, poder de licenciamento e superintendência 
por parte do município, foi outra a posição tomada pelo Tribunal Constitucional, a propósito da tentativa, 
por parte de um município, de cobrar uma taxa pela realização de publicidade em veículos automóveis 
que circulassem no espaço do concelho».

Em suma, aceita -se que o traço distintivo fundamental que permite, no plano jurídico, diferenciar 
o imposto e a taxa é o carácter unilateral daquele face ao carácter bilateral desta última, sendo que «o 
vínculo jurídico de taxa tem por causa a prestação por uma entidade pública de utilidades individuali-
zadas» (Soares Martinez, Direito Fiscal, 7ª ed., Coimbra, 1997, pp. 27 e 37) e, como se diz no recente 
acórdão deste STA, de 25/5/11, rec. n.º 093/11, sendo consensual «que a denominação atribuída ao 
tributo pouco releva, havendo, antes, que atentar à sua estrutura, à sua “verdadeira natureza”, sendo 
esta a determinante para se aferir do regime jurídico -constitucional aplicável à respectiva criação 
normativa, exigindo -se a criação por Lei, da Assembleia da República ou do Governo (havendo auto-
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rização legislativa), se a prestação pecuniária coactiva tiver natureza de imposto (artigo 165.º, n.º 1, 
alínea i) da Constituição da República). Se no plano da dogmática jurídica a distinção entre as duas 
categorias de tributos não oferece dificuldades de maior, tais dificuldades revelam -se frequentemente 
perante os tributos em concreto, pois que a tarefa de subsunção da realidade às categorias dogmáticas 
não é isenta de dificuldades.»

E estas características que a doutrina vem apontando à caracterização da taxa encontram, aliás, 
assento legislativo no n.º 2 do art. 4º da LGT.

4.3. Também a jurisprudência do Tribunal Constitucional se tem debruçado sobre esta temática, 
socorrendo -se essencialmente de um critério que pode qualificar -se como “estrutural”, porque assente 
na “unilateralidade” dos impostos (cfr., por exemplo, os acs. nºs. 76/88 e 382/94, publicados respecti-
vamente no DR, I Série, n.º 93, de 21/4/1988, e II Série n.º 208, de 8/9/1994), admitindo ainda, porém, 
como factor adicional de ponderação, um elemento de carácter finalístico: que se tome em consideração 
a “razão de ser ou objectivo das receitas em causa”, quer para recusar a certas receitas o carácter de im-
posto, quer como argumento ponderoso para afastar o carácter de taxa a uma dada prestação pecuniária 
coactiva (cfr. por exemplo, o ac. n.º 70/92, publicado no DR, II Série, n.º 189, de 18/8/1992).

E esta orientação jurisprudencial foi, até 2010, a dominantemente seguida pelo Tribunal Consti-
tucional (cfr. por exemplo, a propósito das taxas de publicidade, o ac. n.º 558/98 (taxas de publicidade 
em veículos particulares), in DR, II Série, n.º 261, de 11/11/1998), bem como os acs. nºs. 63/99 (in 
DR, II Série, n.º 76, de 31/3/1999), 96/2000 (in DR, I Série -A, n.º 65, de 17/3/2000) e 436/03, de 
30/9/2003, todos relativos a taxa de publicidade em prédios particulares), ou, ainda, os acs. nºs. 92/02, 
de 26/2/2002, 437/03, de 30/9/2003, 453/03, de 14/10/2003, 34/04, de 14/1/2004, 109/04, de 11/2/2004 
e 464/04, de 23/6/2004 (todos também relativos à mesma questão e, especificamente, à taxa de publici-
dade constante dos arts. 3º e 16º do Regulamento de Publicidade do Município de Lisboa), (1) apesar de 
em quatro destes últimos arestos referidos (acs. 436/03, 34/04, 104/04 e 464/04) ter votado vencido o 
Cons. Benjamim Rodrigues, no entendimento (reafirmado, por exemplo, também na declaração de voto 
constante do acórdão n.º 113/2004 do Plenário do TConstitucional, de 17/2/2004, proc. n.º 537/2002), 
de que a simples remoção de um limite jurídico para a colocação de publicidade em edifício particular 
é motivo suficiente para a cobrança de uma taxa dado que pode consubstanciar uma prestação pública 
sinalagmática do pagamento da mesma, sem ser necessário que essa remoção “vise possibilitar uma 
utilização individualizada e efectiva de um bem público”. (2)

4.4. Todavia, alguma doutrina mais recente (cfr. Cardoso da Costa, Ainda a distinção entre “taxa” 
e “imposto” na jurisprudência constitucional”, in Homenagem a José Guilherme Xavier de Basto, 2006, 
págs. 561 e sgts.) apontava já algumas debilidades àquela jurisprudência do Tribunal Constitucional: quer 
por apreciar de modo igual a exigência de taxa pela emissão inicial da licença e a exigência pela respectiva 
renovação, na consideração de que, em ambos os casos, se não verifica o uso de qualquer bem público ou 
semi -público, uma vez que a actividade publicitária licenciada utiliza, para o seu exercício, unicamente 
bens privados, consideração esta que acaba por esquecer a possibilidade de à taxa corresponder, ainda 
nessa hipótese, a utilização de um bem semi -público, já não na modalidade de um bem físico, mas na 
modalidade de um “serviço”; quer por não ter em conta a definição legal que desse tributo é dada pela 
LGT (no n.º 2 do seu art. 4º) e a possibilidade daí decorrente de, quando certa receita pública é exigida 
para que um particular possa desenvolver determinada actividade ou praticar determinado acto, que sem 
isso lhe estará vedado, daquele respectivo pagamento derivar sempre, para quem o faz, uma utilidade 
ou uma vantagem, quer estas se traduzam ou impliquem, ou não, a utilização de um bem semi -público.

4.5. Porém, o Tribunal Constitucional veio, no ac. n.º 177/2010, de 5/5/2010, tirado em Plená-
rio e por unanimidade, e publicado no DR n.º 110, II Série, de 8/6/2010 (no qual estava em causa a 
constitucionalidade do art. 2º do Regulamento de Taxas e Licenças e do art. 31º da Tabela de Taxas 
do Município de Guimarães, na medida em que prevêem a cobrança da taxa aí referida pela afixação 
de painéis publicitários em prédio pertencente a particular), a alterar o sentido daquela anterior citada 
jurisprudência e, consequentemente, a não julgar organicamente inconstitucionais tais normativos.

E posteriormente, o mesmo Tribunal tem unanimemente mantido e firmado esta orientação, como 
se pode ver quer da Decisão Sumária n.º 323/10, de 5/7/2010, proferida no proc. n.º 469/10, da 2ª secção 
(na qual estavam em causa os arts. 19º do “Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas e Outras 
Receitas Municipais da Câmara Municipal do Porto” e 41º da respectiva Tabela de Taxas), Decisão 
Sumária esta que veio, aliás, a ser confirmada pelo ac. n.º 360/10, de 6/10, quer da Decisão Sumária 
n.º 417/10, de 11/10/2010, proferida no proc. n.º 633/10 (em que estavam em causa as normas dos 
arts. 3º e 16º do Regulamento de Publicidade do Município de Lisboa, publicado no Edital 35/92, do 
Diário Municipal n.º 16336, de 19/3/1992, na medida em que prevêem a cobrança da taxa aí referida 
pela afixação de painéis publicitários em prédio pertencente a particular), decisão sumária esta que 
veio, igualmente, a ser confirmada pelo ac. n.º 436/2010, de 10/11, quer ainda na Decisão Sumária 
n.º 225/11, de 5/4/2011, proferida no proc. n.º 246/11 (em que estava em causa o art. 79º da Tabela de 
Taxas do Regulamento de Liquidação e Cobrança das Taxas pela Concessão de Licenças e Prestação 
de Serviços Municipais em vigor na Câmara Municipal de Gondomar).
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4.6. Por sua vez, a jurisprudência deste STA, dividida, inicialmente quanto à matéria (cfr. no 
sentido de que estamos perante uma taxa, os acs. de 15/1/07 – rec. n.º 20227, 2/7/1997 – rec. 21278, 
26/5/1999 – rec. 23555, 29/11/2000 – rec. 25470, 15/5/2002 – rec. 26820; e no sentido de que estamos 
perante um verdadeiro imposto, cfr. os acs. de 5/2/97 – rec. 21005, 22/6/99 – rec. 21278, 29/3/2000 – 
rec. 20227 e 19/2/03 – rec. 1930/02), veio predominantemente a firmar -se em sentido idêntico ao da 
anterior jurisprudência maioritária do Tribunal Constitucional, conforme se vê do acórdão do Pleno desta 
secção, de 18/5/2005, rec. n.º 01176/04, nos quais se apreciaram questões idênticas à dos presentes autos.

Contudo, após a prolação dos citados acórdãos do Tribunal Constitucional (ac. n.º 177/2010, 
de 5/5/2010; Decisão Sumária n.º 323/10, de 5/7/2010, proferida no proc. n.º 469/10, da 2ª secção e 
acórdão n.º 360/10, de 6/10, que a confirmou; Decisão Sumária n.º 417/10, de 11/10/2010, proferida no 
proc. n.º 633/10 e acórdão n.º 436/2010, de 10/11, que a confirmou) também a jurisprudência do STA 
inflectiu o sentido até então dominante, acolhendo o entendimento sobre a qualificação como taxa da 
receita liquidada ao abrigo das normas de teor idêntico às aqui em causa, com o consequente juízo de 
não inconstitucionalidade orgânica das mesmas.

Nomeadamente e entre outros, nos acs. de 12/1/2011, de 19/1/2011, 6/4/2011 e de 25/1/11, nos 
recs. nºs. 752/10, 33/10, 119/11 e 93/11, respectivamente.

Note -se, aliás, quanto ao aresto de 19/1/2011, que, tendo sido proferido, em 2/6/2010, um pri-
meiro acórdão que julgou no sentido da inconstitucionalidade das normas ali em questão, dele veio a 
ser interposto recurso para o Tribunal Constitucional, recurso esse que veio a ser provido pela acima 
mencionada Decisão Sumária n.º 417/10, de 11/10/2010 (confirmada pelo ac. n.º 436/2010, de 10/11), 
razão pela qual veio, então, a ser proferido pelo STA o posterior acórdão de 19/1/2011, reformulando 
a decisão de acordo com o decidido pelo Tribunal Constitucional.

E não iremos divergir deste entendimento, atendendo, como se consignou naquele citado acórdão 
de 6/4/2011 (por nós relatado), não apenas à nova argumentação aduzida pelo Tribunal Constitucional, 
mas também ao facto de o respectivo acórdão ter sido proferido em Plenário e por unanimidade (com a 
consequente autoridade reforçada resultante da formação alargada que o proferiu), ao facto de, posterior-
mente, a mesma jurisprudência ter sido reiterada em outras decisões (sendo que numa delas a pronúncia 
do Tribunal Constitucional versou, precisamente, uma anterior decisão deste STA (…) e ainda o facto de 
não se vislumbrarem novos argumentos que decisivamente se possam contrapor aquela fundamentação.

Assim, e considerando também a fundamentação constante do citado acórdão deste STA, de 
6/4/2011, rec. n.º 119/11, para a qual remetemos, concluímos pela natureza de taxa dos tributos em causa 
nos autos e pela não inconstitucionalidade orgânica das normas, acima transcritas, do Regulamento de 
Publicidade do Município de Lisboa, aqui sindicadas.

E concluímos, igualmente, pela improcedência do alegado fundamento da ilegalidade abstracta 
da dívida exequenda (al. a) do n.º 1 do art. 204º do CPPT) e pela consequente revogação da sentença 
recorrida, que assim não decidiu.

5. Competirá, então, face a tal revogação, conhecer, por substituição (nº 2 do art. 715º do CPC - 
aplicável ao recurso de revista interposto para o STA, por força do disposto nos arts. 749º e 762º, n.º 1, 
bem como no art. 726º, todos do CPC) da questão da alegada inexigibilidade da dívida exequenda, 
suscitada pela oponente, e cujo conhecimento a sentença julgou prejudicado em face da decisão de 
inconstitucionalidade das normas acima apontadas.

Vejamos.
5.1. A oponente invoca na Petição Inicial da presente oposição, que apesar de o art. 18º do Regu-

lamento de Publicidade do Município de Lisboa, estabelecer que, em caso de deferimento do pedido 
de licenciamento formulado, deve o respectivo requerente ser informado de tal facto através de notifi-
cação, de que deverá constar a indicação do prazo para levantamento da licença e pagamento da taxa 
respectiva, não era esse o procedimento seguido pela exequente, pois que, depois de receber os pedidos 
de licenciamento a exequente sempre se limitou a notificar a oponente da sua decisão sobre os pedidos 
de licenciamento apresentados e, em caso de deferimento, sempre a notificou de que as taxas devidas 
pelo licenciamento seriam emitidas oportunamente.

Mais alega que todos os pedidos de licenciamento por si formulados, deram origem à liquidação 
de taxas de publicidade através da emissão de facturas que a exequente lhe remeteu por carta registada 
com aviso de recepção.

Mas, no caso em apreço, e tendo requerido, nos termos do art. 11º do citado Regulamento, o 
licenciamento para afixação, de uma lona publicitária na empena do edifício sito Av. dos Estados 
Unidos da América, n.º 110, em Lisboa, no decurso do segundo trimestre de 2007, foi, na sequência 
desse requerimento, notificada, em 26/6/2007, através do ofício da Divisão de Qualificação de Espaço 
Público, do Departamento de Gestão do Espaço Público, da Direcção Municipal de Ambiente Urbano, 
de que por despacho do Director Municipal, datado de 10/5/2007, havia sido deferido tal pedido de 
licenciamento, bem como para proceder à apresentação, no prazo de 10 dias úteis, da documentação 
referida no mencionado ofício, tenho -lhe, ainda, sido comunicado que, por aplicação da Tabela de Taxas 
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e outras Receitas Municipais em vigor, tinha sido apurado o montante das taxas conforme informação 
anexada ao ofício, o qual estaria a pagamento no mês de Julho.

Ora, tal documento não constitui documento através do qual a exequente procede à liquidação 
das taxas publicitárias, sendo certo que sempre que a exequente pretendeu liquidar taxas de publici-
dade à oponente, o fez através da emissão de facturas que sempre lhe remeteu através de aviso postal 
registado. Assim, ao contrário do que sempre aconteceu, no presente caso a exequente não notificou a 
oponente da liquidação das taxas referente à factura n.º 40000047473 cuja cobrança coerciva pretende 
agora alcançar com a presente execução e, assim, a oponente não foi notificada da liquidação do tributo 
em causa nos presentes autos, efectuada através da factura n.º 40000047473, sendo que após a citação 
para a presente execução, em 4/1/2007, e por desconhecer a origem da dívida exequenda, a oponente 
se deslocou -se aos Serviços competentes da exequente, tendo obtido uma 2ª via da referida factura e 
sendo que dessa 2ª via resulta que a factura original só foi emitida em 27/6/2007, ou seja, um dia após 
a data em que a oponente foi notificada, através do supra citado ofício da Divisão de Qualificação de 
Espaço Público, de que tinha sido deferido o pedido de licenciamento.

O que, só por si permite demonstrar que a oponente nunca foi notificada da liquidação da dívida 
exequenda efectuada através da factura n.º 40000047473.

5.2. Ora, apesar de toda esta alegação da oponente, a sentença recorrida veio a julgar provado, 
no n.º 5 do Probatório, que a oponente foi notificada da liquidação exequenda por carta registada com 
aviso de recepção, que recebeu em 26/6/2007.

E tal factualidade não foi questionada pela recorrente.
Portanto, tendo a sentença recorrida considerado que, pelo ofício de 26/6/2007, emanado da Di-

visão de Qualificação de Espaço Público, a oponente logo foi notificada da liquidação da questionada 
taxa, fica claro que não pode proceder o invocado fundamento de inexigibilidade da dívida por falta 
de notificação da respectiva liquidação.

E, na verdade, resulta dos autos e do Probatório, que, por meio daquele ofício, a recorrente foi 
notificada, quer do deferimento (por despacho de 10/5/2007) do pedido de licenciamento em causa, 
quer de que, por aplicação da Tabela de Taxas e outras Receitas Municipais em vigor, tinha sido apu-
rado o montante de 3.272,40 Euros referente à taxa de publicidade relativa ao período do 2º Trimestre 
de 2007, cujo pedido de licenciamento fora deferido (valores estes que, juntamente com a indicação 
da quantidade de m2 da tela em causa e do valor unitário por m2, constam do dito impresso designado 
por «Apuramento de Taxas», remetido em anexo a tal ofício de notificação).

Aliás, a recorrente reconhece (nos arts. 24º e 25º da Petição Inicial) esta factualidade.
Ora, competindo à Divisão de Qualificação do Espaço Público (DQEP) promover a liquidação 

das taxas inerentes aos licenciamentos da responsabilidade da Direcção Municipal de Ambiente Urbano 
(cfr. o Regulamento de Organização dos Serviços da CML, publicado no DR, II Série, n.º 271, Apên-
dice n.º 148 -A, de 23/11/2002, nomeadamente, cfr. o seu art. 1º, n.º 1, alínea 1 h), o art. 3º e as als. b) 
e d), relativas às competências atribuídas à Divisão de Qualificação do Espaço Público, integrada no 
Departamento de Gestão do Espaço Público, e este, por sua vez, integrado na Direcção Municipal de 
Ambiente Urbano) e dispondo o acima transcrito art. 16º do Regulamento Municipal de Publicidade 
que são aplicáveis ao licenciamento e renovações as taxas estabelecidas na Tabela de Taxas, Licenças 
e Outras Receitas Municipais, temos que concluir que aquele ofício de 26/6/2007 remetido à recor-
rente e por esta recebido, acompanhado do também citado impresso de «Apuramento de Taxas» (com 
cópia a fls. 39) configura o respectivo aviso de notificação da liquidação da taxa questionada, sendo 
que a factura n.º 40000047473, emitida em 27/6/2007 (cfr. cópia a fls. 38) e também referenciada pela 
recorrente, constitui apenas o respectivo documento de cobrança.

E tendo a oponente sido notificada da liquidação, por aquele citado ofício de 20/6/2007 (remetido 
por carta registada com aviso de recepção, que se mostra assinado), não se verifica o invocado funda-
mento de inexigibilidade da dívida.

Improcede, assim, a oposição, também quanto a este fundamento.
DECISÃO
Nestes termos, acorda -se em, dando provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida e julgar 

totalmente improcedente a oposição.
Custas pela recorrente, mas apenas na 1ª instância.

Lisboa, 12 de Outubro de 2011. — Casimiro Gonçalves (relator) — Ascensão Lopes — Pedro 
Delgado.

(1) (Referenciando os acs. nºs. 92/2002, 437/2003 e 109/2004, Saldanha Sanches acentua que esta jurisprudência do 
Tribunal Constitucional impediu «a criação (…) de licenças fiscais por parte das autarquias, impedindo uma aplicação abstracta, 
ou meramente formal, da Lei das Finanças Locais e da Lei Geral Tributária quando estas autorizem a cobrança de taxas pela 
remoção de um limite jurídico» (ob. cit. pág. 45).)

(2) (Também referenciando e discordando do sentido deste voto de vencido, vide Saldanha Sanches, loc. cit. pág. 34, 
Nota 24.) 
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 Acórdão de 12 de Outubro de 2011.

Assunto:

Ampliação da matéria de facto.

Sumário:

 I — Sendo à luz da base factual e jurídica fundamentadora do acto de liquidação 
impugnado que deve ser analisada a argumentação tecida pelas partes e aferida 
e legalidade do acto, é essencial que se mostre devidamente determinada e fixada 
essa base fundamentadora, pois que sem isso não é possível, conscientemente, 
decidir sobre a concreta legalidade do acto.

 II — Não dispondo o Supremo Tribunal Administrativo de base factual para decidir o 
recurso jurisdicional – uma vez que ele pressupõe uma realidade de facto que não 
foi pré -estabelecida e que este Tribunal também não pode estabelecer por virtude 
de o STA, como tribunal de revista, carecer de poderes de cognição em sede de 
facto – torna -se essencial que o tribunal “a quo” amplie a matéria de facto de 
modo a fixar o quadro factual suficiente para o julgamento da causa.

Processo n.º 401/11 -30.
Recorrente: Sistemas McDonald’s Portugal, L.da

Recorrido: Câmara Municipal de Lisboa.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Dulce Neto (por vencimento).

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. Sistemas McDonalds Portugal, Ldª, com os demais sinais nos autos, veio recorrer da decisão do 
Meritíssimo Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa que julgou totalmente improcedente a 
impugnação por si deduzida contra o acto de liquidação de taxas de publicidade efectuada pela Câmara 
Municipal de Lisboa com referência à renovação, em 2005, da licença para colocação de anúncios 
luminosos no estabelecimento comercial (restaurante) sito na Avenida Marechal Craveiro Lopes, em 
Lisboa, no montante de € 5.771,05.

1.1. Rematou as alegações de recurso com as seguintes conclusões:
I. O Tribunal ad quo, na douta sentença, decide pela legalidade da cobrança das taxas de pu-

blicidade impugnadas pela Recorrente, por entender que as mesmas representam uma contrapartida 
cobrada pelo Município de Lisboa pela utilização de um bem do domínio público.

II. Na sequência do concurso público para a concessão do direito de ocupação, por um prazo de 
vinte anos, de três parcelas de terreno em Lisboa destinadas à construção e exploração de instalações 
de venda de carburantes líquidos e sua alienação, a Câmara Municipal de Lisboa e a Repsol Portu-
gal  - Petróleo e Derivados Lda.  - celebraram um contrato de concessão, facto que sucedeu em 16 de 
Outubro de 1995  - cfr. doc. 1 junto aos autos com a P.l.;

III. No âmbito desse contrato, a Repsol foi autorizada, por um período de vinte anos, a ocupar 
as referidas parcelas de terreno, tendo como finalidade a construção e exploração de instalações de 
venda de carburantes líquidos sitas na Av. Marechal Craveiro Lopes (2ª Circular) e bem assim de 
serviços complementares.

IV. O referido contrato, através da remissão para o Caderno de Encargos e Programa de Concurso 
Público em referência, prevê a instalação na Parcela de uma zona de restauração complementar ao 
serviço de abastecimento de combustível, estando a mesma incluída no objecto da concessão.

V. Como contrapartida pela utilização das referidas Parcelas, a Repsol entregou ao Município 
de Lisboa as quantias mencionadas na cláusula terceira do referido contrato de concessão  - cfr. o 
mesmo Doc 1.

VI. Integrando o objecto da referida concessão, foi também concedida à Repsol a possibilidade 
de ceder a exploração dos locais concessionados a uma ou mais empresas  - cfr. Cláusula 7ª, n.º 4 do 
Contrato de Concessão.

VII. Nesse contexto contratual, em 25 de Março de 1996, respeitando os poderes conferidos 
pela Câmara Municipal de Lisboa, a Repsol celebrou com a ora Recorrente um contrato de cessão de 
exploração  - cfr. doc. 3 junto com a PI.

VIII. Desta forma, a utilização da Parcela objecto dos autos, que juridicamente é qualificada 
como bem do domínio público, foi concedida à Repsol, com a possibilidade desta ceder a exploração 
a terceiros, cobrando a Câmara Municipal de Lisboa, como contrapartida dessa cedência, as quantias 
descritas na cláusula terceira do contrato.
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IX. Pelo que, estando em causa o mesmo facto tributário  - a mesma utilização de um mesmo 
bem do domínio público  - não pode o Município cobrar duas ou mais taxas, atendo os Princípios da 
Proporcionalidade, da Equivalência e ainda da Proibição da Dupla Tributação.

X. O Decreto -Lei n.º 280/2007 de 07/08, que aprovou o regime jurídico da gestão dos bens imóveis 
do domínio público do Estado, das regiões autónomas e das autarquias locais e dos bens imóveis do 
domínio privado do Estado e dos institutos públicos, estabelece no seu artigo 28.º que, através de acto 
ou contrato administrativos podem ser conferidos a particulares, durante um período determinado de 
tempo, poderes exclusivos de fruição de bens do domínio público, mediante o pagamento de taxas.

XI. Verifica -se assim que pela referida utilização o Ente Público, neste caso a Recorrida, pode 
cobrar uma taxa, o que está de resto se adequa à previsão legal constante do artigo 4.º, n.º 2 da Lei 
Geral Tributária.

XII. Ora, pela mesma utilização, do mesmo bem do domínio público municipal (que compreende 
um feixe alargado de direitos e deveres previsto no respectivo contrato), não pode o Município cobrar 
uma outra taxa, desta feita pela afixação de suportes publicitários, nos termos do previsto no artigo 3.º, 
n.º 1 do Regulamento de Publicidade do Município de Lisboa.

XIII. A situação em apreço, a ser admitida, significaria assim um flagrante caso de enriquecimento 
sem causa das câmaras municipais beneficiárias desta cobrança e a manifesta violação de um princípio 
primordial da política tributária  - a proibição de dupla -tributação do mesmo facto tributável.

XIV. Nas palavras de José Casalta Nabais, na sua dissertação de doutoramento sobre O Dever 
Fundamental de Pagar Impostos, a dupla tributação qua tale não está constitucionalmente proibida 
[acrescentado em nota: num certo paralelismo com o que acontece no domínio da dupla tributação 
internacional, já que também o direito internacional público não conhece nenhum princípio geral 
que a interdite], sendo a mesma contestável se e na medida em que envolva a violação de princípios 
jurídico -constitucionais ou específicas disposições constitucionais, que possam ser interpretadas nesse 
sentido.

XV. O princípio da equivalência compõe -se de uma vertente jurídica  - de acordo com a qual se 
assinala a natureza de contraprestação específica dos tributos que designamos por «Taxas»  - e de uma 
vertente económica, que impõe a consideração do valor/custo real da prestação efectuada pelo ente 
público para determinação do valor da taxa e encontra -se especialmente consagrado, em particular 
quanto à sua vertente económica, no Regime Geral das Taxas das Autarquias Locais (aprovado pela 
Lei n.º 53 -E/2006, de 29 de Dezembro.

XVI. Ao lado daquele Princípio, surge o Princípio da Proporcionalidade que, diga -se, vincula 
toda a actividade administrativa, conforme previsto no artigo 266.º n.º 2 da Constituição da Repú-
blica Portuguesa, e determina a necessidade de ponderação entre os meios empregues e o fim visado, 
impedindo que ao particular seja exigida uma contrapartida desproporcionada face à correspondente 
intervenção administrativa.

XVII. Assim se considerando, querendo o Município de Lisboa cobrar duas taxas pela mesma 
utilização do mesmo bem, viola claramente o supra referidos princípios, uma vez que promove uma 
situação de dupla cobrança.

XVIII. Termos em que forçosamente se deverá conclui que a cobrança à Recorrente da taxa de 
publicidade fixada no artigo 3.º n.º 1 do Regulamento de Publicidade do Município de Lisboa, cons-
tante do edital n.º 35/92 da Tabela de Taxas, é ilegal, por violação dos princípios da equivalência (que 
decorre do princípio da Igualdade Tributária e da proporcionalidade, previstos, respectivamente, nos 
artigos 13.º e 266.º n.º 2. da Constituição da República Portuguesa) e bem assim nos artigos 4.º do 
Regime Geral das Taxas das Autarquias Locais e 55.º da Lei Geral Tributária, pelo deverá ser con-
siderado ilegal.

XIX. Acresce que, dando acolhimento ao raciocino supra referido, i.e., a ilegalidade da cobrança 
de duas taxas para o mesmo facto jurídico tributário, veio o Município, ora Recorrente, fixar o seguinte 
conteúdo no Alvará de Ocupação de Domínio Público: “Para além do pagamento do preço, não são 
devidas, enquanto durar a concessão e por motivo dela, quaisquer outras taxas, designadamente as 
que se refiram à construção, utilização, publicidade e ocupação do domínio público ou privado do 
Município”.

XX. O teor da referida previsão inicia os seus termos com a expressão “para além de”, o que 
significa que, como contrapartida da utilização do domínio público em referência, já estaria a ser 
paga uma importância a título de taxa, o que claramente evidência a certeza e a justeza do raciocínio 
supra exposto.

XXI. A propósito desta previsão inserida no clausulado do referido alvará, vem a Recorrida e 
na sua senda, a douta sentença, referir que a mesma se trata de um benefício fiscal que, nos termos 
do previsto no artigo 13.º n.º 1 da Lei Geral Tributaria (na versão aplicável à data da cobrança do 
tributo) é intransmissível a terceiros.
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XXII. Cumpre referir, desde já, que não cremos que a previsão inserta no reportado Alvará se 
possa qualificar como um verdadeiro benefício fiscal, mas antes como uma manifestação do princípio 
legal da proibição de dupla tributação, não lhe sendo assim aplicável o regime previsto no citado artigo.

XXIII. Isto porque, nos termos do previsto no artigo 4.º n.º 1 do Estatuto dos Benefícios Fiscais, 
as situações de não tributação não configuram uma situação de isenção ou de atribuição de um be-
nefício fiscal.

XXIV. No entanto, sempre nos deveremos pronunciar, por mero dever de patrocínio, sobre essa 
questão, que de resto foi tratada na sentença, embora, com o devido respeito, sem o alcance que merece 
e que legalmente se lhe impõem.

XXV. O artigo da 13.º da Lei Geral Tributária (na redacção vigente ao tempo a que se reporta o 
tributo em questão) não se limita a referir que os benefícios fiscais são intransmissíveis por acto inter 
vivos, e muito menos esgota a sua disciplina nessa previsão.

XXVI. Nos termos do referido artigo 13.º da LGT, o direito aos benefícios fiscais, sem prejuízo 
do disposto nos números seguintes, é intransmissível inter vivos, sendo, porém, transmissível mortis 
causa se se verificarem no transmissário os pressupostos do benefício, salvo se este for de natureza 
estritamente pessoal, mas é transmissível inter vivos o direito aos benefícios fiscais objectivos que 
sejam indissociáveis do regime jurídico aplicável a certos bens, designadamente os que beneficiem 
os rendimentos de obrigações, títulos de dívida pública e os prédios sujeitos ao regime de renda 
limitada  - o sublinhado é nosso.

XXVII. Da letra da lei, verifica -se que o legislador pretende distinguir claramente duas catego-
rias de benefícios fiscais: os benefícios fiscais subjectivos, que não são transmissíveis por acto inter 
vivos (numa clara manifestação do intuitu personae) e os benefícios fiscais objectivos, que podem ser 
transmissíveis, desde que sejam indissociáveis do regime jurídico aplicável ao bem a que se reporta, 
exemplificando o legislador que estarão nessa situação, os rendimentos de obrigações, os títulos de 
dívida e os prédios sujeitos ao regime de renda limitada.

XXVIII. No caso concreto dos autos  - a isenção de taxas de publicidade  - a mesma é concedida 
em função do objecto da concessão  - a utilização do domínio público  - e não em função de eventuais 
características especiais do sujeito: qualquer concorrente que viesse a ganhar o concurso público em 
referência, passando dessa forma a utilizar exclusivamente o domínio público em referência, teria 
direito à correspondente isenção.

XXIX. Nestes termos, podemos concluir a que a isenção em questão terá natureza objectiva: 
operando relativamente a todos os sujeitos incluídos no elemento subjectivo.

XXX. Ora, atenta a natureza objectiva da isenção em referência, também queremos que a mesma 
é indissociável do regime jurídico em referência. Isto porque, havendo, por exemplo, uma transmissão 
da concessão da Repsol para outra entidade, desde que devidamente autorizada pelo Município, a nova 
entidade  - a cessionária  - sucede em todos os direitos e obrigações da cedente, incluindo na licença 
de utilização do bem de domínio público e em todo regime que lhe for aplicável.

XXXI. De resto, isto passa -se assim também nas situações referentes às licenças de cariz urba-
nístico, como sendo a Licença de Construção, de Utilização, de Publicidade, onde legalmente se prevê 
a possibilidade de alteração do seu titular, conforme previsto no artigo 77.º, n.º 7 do Regime Jurídico 
da Urbanização e Edificação aprovado pelo Decreto -Lei n.º 555/99 de 16/12.

XXXII. Chegados aqui, teremos que concluir que, no caso de se considerar a previsão prevista 
no Alvará de Utilização do domínio Público, como um verdadeiro benefício fiscal, na modalidade de 
isenção fiscal, o que apenas se admite por cautela de patrocínio, o mesmo seria transmissível por acto 
inter vivos à Recorrente, porque inerente ao regime jurídico do bem objecto da concessão, pelo que 
não colhe, com o devido respeito, o argumento exarado na douta sentença.

XXXIII. Nestes termos e nos demais de direito, deve ser concedido provimento ao presente re-
curso, devendo ser revogada a douta sentença proferida pelo Tribunal ad quo e, em consequência, 
ser declarada:

a) A anulabilidade do aviso/recibo de pagamento da taxa de publicidade referente ao ano de 2005 
(factura/recibo n.º 520000039217), por ilegal e inconstitucional;

b) Ou, subsidiariamente, caso o pedido elencado em a) não proceda, a existência de uma isenção 
fiscal de natureza contratual a qual abrange a ora Impugnante,

Só assim se fazendo JUSTIÇA!
1.2. Em contra -alegações, a Câmara Municipal de Lisboa veio defender a manutenção do julgado, 

concluindo do seguinte modo:
a) A recorrente vem invocar no recurso a dupla tributação, por entender que, em face do pagamento 

pela concessão e a faculdade de cessão da exploração, se está a cobrar duas vezes o mesmo tributo, 
sendo certo que esta matéria não foi anteriormente invocada, pelo que não pode agora ser apreciada 
no presente recurso;

b) De qualquer forma, são distintas a relação jurídica existente entre a concessionária Repsol e 
o Município de Lisboa, já que neste caso existe um preço contratual, e a recorrente e o mesmo Muni-
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cípio, pois que neste caso a relação jurídica existente tem natureza tributária e decorre da afixação de 
mensagens publicitárias;

c) E, assim, a contrapartida prestada pelo Município de Lisboa no âmbito da liquidação contro-
vertida nos autos, não colide com qualquer outro tributo, pelo que não existe dupla tributação.

d) Por outro lado, se é certo que, de acordo com a cláusula 7ª, ponto 4, do contrato de concessão, 
a Repsol podia efectuar a cessão de exploração a terceiros, de modo algum se poderia aceitar que por 
força desta cessão os benefícios fiscais concedidos à cessionária pudessem transmitir -se à recorrente.

e) Finalmente, quanto à legalidade da taxa, a mesma resulta de ela representar a contrapartida 
prestada pela CML no âmbito da salvaguarda do equilíbrio urbano e ambiental da área do concelho, 
estabelecendo os critérios de licenciamento, para afixação ou inscrição de mensagens publicitárias em 
bens ou espaços afectos ao domínio público ou deles visíveis.

1.3. O Exmo. Procurador -Geral -Adjunto emitiu douto parecer no sentido que consta de fls. 224, 
no qual defende que deve ser negado provimento ao recurso.

1.4. Colhidos os vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, cumpre decidir.
2. Na sentença recorrida considerou -se como provada a seguinte matéria de facto:
1. A impugnante foi notificada da factura/recibo n.º 520000039217 emitida pelo Município de 

Lisboa em 01/09/2005 e com data limite de pagamento até 30/09/2005, correspondente, nomeada-
mente, à liquidação da taxa de publicidade relativa ao ano de 2005 referente aos anúncios luminosos 
colocados no seu restaurante sito na Av. Marechal Craveiro Lopes (2ª Circular), no montante de 
€ 5.771,05  - fls. 42;

2. Os anúncios luminosos estão colocados no exterior do estabelecimento e na parcela da área 
concessionada à Repsol pelo Município de Lisboa que viria a ser objecto do contrato promessa de 
cessão de exploração celebrado entre a impugnante e a Repsol e junto a fls. 26;

3. Do alvará passado em 16/10/1995, pelo Município de Lisboa à Repsol, denominado “para con-
cessão do direito de ocupação de domínio público com instalações de abastecimento de combustíveis 
líquidos e serviços complementares”, consta, nomeadamente, o seguinte. «Para além do pagamento 
do preço, não são devidas, enquanto durar a concessão e por motivo dela, quaisquer outras taxas, de-
signadamente, as que se refiram a construção, utilização, publicidade e ocupação do domínio público 
ou privado do Município»  - fls. 14;

4. A presente impugnação judicial deu entrada no tribunal em 24/11/2005, conforme carimbo 
aposto a fls. 4.

3. O presente recurso vem interposto da sentença que julgou improcedente a impugnação judicial 
deduzida pela sociedade Sistemas McDonald’s, Portugal, Ldª, ora Recorrente, contra a liquidação de 
taxa de publicidade efectuada pela Câmara Municipal de Lisboa com referência à renovação, em 2005, 
de licença para afixação de anúncios luminosos colocados no estabelecimento comercial que aquela 
explora e se encontra implantado em terreno do domínio público, sito na Avenida Marechal Craveiro 
Lopes, em Lisboa.

Essa decisão vem sustentada na improcedência dos vícios imputados ao acto impugnado e que se 
traduziam na invocação de que tributo constituía um imposto e não uma taxa e, por outro lado, que o 
contrato de cessão de exploração de estabelecimento celebrado entre a Repsol e a Impugnante, tendo 
por objecto o restaurante construído naquele terreno, implicou a transmissão para esta dos benefícios 
fiscais concedidos pelo Município à concessionária, particularmente a dispensa ou isenção de pagamento 
de taxas pela afixação de publicidade.

Na sentença recorrida, apesar de não ter sido apurada e levada ao probatório qualquer mate-
rialidade que evidencie a base fundamentadora do acto de liquidação impugnado, presumiu -se que 
este se fundamentava na utilização de um bem do domínio público, mais precisamente, na utilização, 
para afixação de publicidade, da parcela de terreno do domínio público concessionado à Repsol 
Portugal - Petróleo e Derivados, Ldª, onde se encontra implantado o estabelecimento de restauração 
que a Impugnante explora por força do contrato promessa de cessão de exploração que celebrou com 
aquela concessionária.

E foi nesse pressuposto, de que anúncios publicitários haviam sido colocados numa área de ter-
reno do domínio público, estando, por isso, sujeitos à taxa prevista no artigo 3.º do Regulamento de 
Publicidade do Município de Lisboa, que na sentença se julgou que «Os reclamos luminosos foram 
colocados na área concessionada onde está instalado o estabelecimento da Impugnante. Tal área integra 
o domínio público municipal pois a concessão não altera a natureza jurídica da área concessionada de 
domínio público, para domínio privado. Nessa medida, pode ver -se o carácter sinalagmático da taxa 
cobrada pelo Município a título de renovação de licença de publicidade como uma contra partida pela 
utilização, renovada no tempo, do bem do domínio público suportado com a afixação dos reclamos 
luminosos (contrapartida esta que, justamente, inexiste quando os anúncios estão colocados em pro-
priedade privada  - móvel ou imóvel  - cfr. jurisprudência cit.). Tanto basta para afastar a qualificação 
como imposto do tributo cobrado.»
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Razão por que se decidiu que essa taxa representava uma contrapartida cobrada pela utilização, 
pela McDonald’s, de uma área de terreno do domínio público concessionada à Repsol através de con-
trato de concessão do direito de ocupação do domínio público com instalações de abastecimento de 
combustíveis líquidos e serviços complementares (serviços de restauração), pelo que o tributo liquidado 
não constituiria um imposto, mas uma taxa.

Mais se julgou que, sendo intransmissível o direito a benefícios fiscais face ao disposto no ar-
tigo 13.º n.º 1 do Estatuto dos Benefícios Fiscais, os benefícios concedidos à concessionária pela Câmara 
Municipal no contrato de concessão não podiam ter -se comunicado ou transferido para a Impugnante 
através do contrato de cessão de exploração do restaurante ali construído.

Neste recurso, a Impugnante, ora Recorrente, continua a sustentar a ilegalidade do acto de li-
quidação, insistindo na tese de que, beneficiando a cessionária Repsol do direito de ocupação desse 
terreno do domínio público, esse direito de ocupação se comunica a si enquanto cessionária do direito 
de exploração do estabelecimento de restauração aí construído, tendo a Repsol já pago o preço da 
ocupação e utilização comercial do terreno. E tendo sido adquirido o direito de ocupação privativa do 
terreno mediante o pagamento de um preço, não poderiam ser cobradas mais taxas por essa mesma 
ocupação do terreno, pois que no contrato de concessão ficara estipulado que para além do pagamento 
do preço não seriam devidas, enquanto durasse a concessão e por motivo dela, quaisquer outras taxas, 
designadamente as que se referissem à construção, utilização, publicidade e ocupação do domínio 
público ou privado do Município.

Insiste, pois, na tese de que a dispensa ou isenção de taxas no contrato de concessão se transmitiu 
para si enquanto cessionária do direito de exploração do estabelecimento ali construído, e sustenta que 
estando em causa o mesmo facto tributário  - a mesma utilização do terreno de domínio público  - o 
Município não podia cobrar mais do que uma taxa pela utilização desse terreno, sob pena de violação 
dos princípios da proporcionalidade, da equivalência e da proibição da dupla tributação.

Ora, apesar de a Recorrida ter vindo invocar, nas suas contra -alegações, que a matéria da dupla 
tributação não fora anteriormente invocada pela Recorrente e que, por isso, a questão não podia agora 
ser apreciada neste recurso, o certo é que, como se viu, na petição inicial a Recorrente já suscitara a 
ilegalidade da taxa por entender que a mesma se encontrava abrangida pela isenção prevista no contrato 
concessão e que esse benefício se transmitira a si, não podendo ser -lhe cobrada nova taxa por esse facto. 
Pelo que não pode deixar de entender -se que invocara a dupla tributação, embora na petição tal questão 
não fosse tão desenvolvidamente tratada como nas presentes alegações de recurso.

Sendo assim, tal questão pode e deve ser apreciada no presente recurso.
E perante o teor das conclusões da Recorrente, conclui -se que é essencial examinar os seguintes 

aspectos jurídicos para a boa decisão das questões colocadas:
− qual o facto gerador da taxa liquidada, tendo em conta que segundo o artigo 3.º do Regulamento 

de Publicidade do Município de Lisboa, a taxa de publicidade tanto pode ser cobrada pela afixação 
de publicidade em bens do domínio público, como pela afixação de publicidade em bens do domínio 
privado quando visível do domínio público;

− quais os efeitos jurídicos do contrato de concessão do direito de ocupação de terreno do do-
mínio público celebrado entre a Repsol e Câmara Municipal de Lisboa e quais os efeitos jurídicos do 
contrato de cessão de exploração do estabelecimento de restauração autorizado e construído na zona 
concessionada e que foi celebrado entre a Repsol e a McDonald’s;

− qual a natureza da contrapartida estabelecida no contrato de concessão pelo direito de uso pri-
vativo desse terreno do domínio público (preço ou taxa) e qual a interpretação da cláusula inserta nesse 
contrato de dispensa de pagamento de outras taxas referentes à utilização, publicidade e ocupação do 
domínio público ou privado do Município durante o período da concessão e por causa dela (cláusula 
de concessão de isenção fiscal ou, antes, cláusula que visando manter o justo equilíbrio financeiro do 
contrato de concessão faz parte integrante deste e aproveita a quem, no período da concessão, venha 
a exercê -la, ainda que a título de cessão do direito a exploração de estabelecimento autorizado à con-
cessionária);

− no caso de se tratar de uma isenção fiscal, qual a sua natureza (pessoal ou objectiva).
Como se viu, a sentença recorrida não fixou qualquer factualidade que permita afiançar que o 

facto gerador da taxa de publicidade liquidada à Impugnante é constituído pela ocupação com anúncios 
publicitários da parcela de terreno do domínio público concessionada à Repsol.

E os elementos juntos aos autos não são claros quanto a isso.
Por um lado, do processo instrutor que foi apresentado pela Câmara Municipal de Lisboa e que se 

encontra apenso, consta que a taxa de publicidade impugnada se refere ao licenciamento e renovação de 
licenças obtidas no Proc. n.º 125/99, que «autorizou a colocação de 22 luminosos e 9 postes (isentos) 
na Av. Marechal Craveiro Lopes».

E desse Proc. n.º 125/99 resulta que a Câmara Municipal de Lisboa, após reclamação que a 
McDonald’s apresentou perante a liquidação de taxas cobradas pela publicidade que afixou naquele 
terreno e referentes aos anos de 1997 a 2002, reconheceu que ela estava isenta de taxa pela afixação 
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de postes de publicidade que colocou no terreno, dado que «a concessão à REPSOL é feita mediante 
contrapartidas, entre elas o pagamento de um preço para a ocupação e utilização, dentro dos fins 
estabelecidos, de um espaço público. (...) ao autorizar -se a Repsol a ceder a exploração de um esta-
belecimento, ele terá de se localizar na área concessionada, ou seja, pela qual a Repsol paga à CML, 
podendo, por sua vez, cobrar de terceiros a cessão de exploração. Entendo, assim, que pela ocupação 
do espaço na zona concessionada nada deverá pagar a McDonald’s à CML, seja qual for a utilização 
desse espaço, pois já paga à REPSOL, e esta à CML».

Todavia, relativamente aos reclamados luminosos colocados no restaurante, a Câmara Municipal 
considerou que eles estavam sujeitos a taxa de publicidade por serem visíveis dos espaços públicos 
contíguos, pois, «se, como vimos, a publicidade está instalada em espaços que, por força da concessão 
à REPSOL, estão temporariamente afastados do domínio público, ela é visível dos espaços públicos 
anexos (no caso, a 2ª Circular) e destina -se exactamente aos utentes dessa via», o que levou à rectifi-
cação do montante de taxas de publicidade que, relativamente a esses anos, haviam sido inicialmente 
liquidados.

Deste modo, e reportando -se as taxas em causa nos presentes autos à renovação, no ano de 2005, 
de licença para afixação de publicidade, torna -se essencial esclarecer se a sua base fundamentadora é, 
também aqui, a mera visibilidade, a partir da 2ª Circular, dos reclamos luminosos colocados no res-
taurante construído nesse terreno do domínio público e se a Câmara considerou, também quanto a este 
ano, que a McDonald’s se encontrava isenta de taxas pela ocupação desse terreno com publicidade, 
como aconteceu com as taxas relativas aos anos de 1997 a 2002.

E essa questão é de primordial importância, não só porque é à luz da base fundamentadora do acto 
de liquidação que tem de ser aferida a sua legalidade e analisada a argumentação tecida pelas partes, 
como, ainda, porque o facto de a própria entidade concedente ter, eventualmente, considerado que a taxa 
de ocupação do terreno com publicidade já se encontrava englobada no preço da concessão não pode 
ser escamoteado, sendo, antes, um elemento essencial para a interpretação da natureza da contrapartida 
estabelecida no contrato de concessão e para a interpretação das suas cláusulas.

Além de que a questão da dupla tributação colocada pela Recorrente pode adquirir leituras e so-
luções distintas caso esteja em causa uma taxa pela ocupação de terreno do domínio público ou, antes, 
uma taxa pela afixação de publicidade em espaço privativo visível do domínio público.

E essa discussão não pode ser feita em abstracto, isto é, sem atinência com a situação de facto 
subjacente, que tem de estar pré -definida, pois os tribunais limitam -se a julgar diferendos entre as 
partes, aplicando o direito a situações concretas da vida real que têm de estar perfeitamente definidas, 
não o podendo fazer quando a matéria de facto apurada pelas instâncias não permite atingir a situação 
de facto a que se pretende ver aplicado o direito.

Em suma, sem os elemento relativos à fundamentação do acto, não pode ficcionar -se que estas 
taxas foram liquidadas pela ocupação do terreno objecto do contrato de concessão, nem pode reduzir-
-se a discussão da sua legalidade à questão de saber se a McDonald’s mantém ou não os direitos da 
Repsol decorrentes do pagamento efectuado pela ocupação desse terreno. E anular a liquidação com a 
justificação de que uma vez paga pela Repsol uma taxa global pela concessão não pode ser cobrada à 
McDonald’s outra taxa por essa mesma ocupação do terreno, é cair no risco de invalidar um acto que 
já havia contemplado a isenção de tributação por essa ocupação.

É, pois, essencial esclarecer e fixar a concreta base fundamentadora do acto de liquidação impug-
nado, pois que sem isso não é possível, conscientemente, decidir sobre a sua concreta (i)legalidade e 
anular ou manter essa liquidação.

Neste contexto, e considerando que este Tribunal de recurso não dispõe de base factual para de-
cidir o presente recurso jurisdicional – uma vez que ele pressupõe uma realidade de facto que não está 
pré -estabelecida nem aqui pode estabelecer -se por virtude de o STA, como tribunal de revista, carecer 
de poderes de cognição em sede de facto – torna -se essencial que o tribunal “a quo” amplie a matéria 
de facto de modo a fixar o quadro factual suficiente para o julgamento da causa.

Termos em que se impõe revogar, ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 729º do Código de 
Processo Civil, a sentença impugnada, para ser substituída por outra que decida após ampliação da 
base factual necessária para a aplicação do direito, de acordo com o que se atrás se apontou, assim se 
concedendo provimento ao recurso.

4. Face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo em revogar a decisão recorrida, a qual deve ser substituída por outra que decida após 
ampliação da base factual necessária para a aplicação do direito, de acordo com o que se atrás se apon-
tou, assim se concedendo provimento ao recurso.

Sem custas.

Lisboa, 12 de Outubro de 2011. — Dulce Manuel Neto (relatora por vencimento) — Casimiro 
Gonçalves — João Valente Torrão (vencido nos termos da declaração junta).
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(Vencido nos termos da declaração que se junta)

Entendo que os autos oferecem todos os elementos necessários a uma decisão de direito, sem 
necessidade de qualquer ampliação da matéria de facto.

O meu entendimento é o de que a concessionária “Repsol” efectuou pela concessão um pagamento 
que, durante o prazo desta, engloba as taxas referidas no respectivo contrato. Este pagamento implica 
que dele também beneficiarão entidades a quem a “Repsol” conceder a cessão de exploração de certos 
serviços, como é o caso da “Mcdonalds”, uma vez que essa cessão foi expressamente autorizada no 
contrato de concessão.

Assim, não estamos em face de benefício de qualquer isenção de taxa, pelo que nem sequer é de 
colocar a questão da sua transmissibilidade para a “Mcdonalds”.

Deste modo, considero que a ampliação da matéria de facto nada adiantará para a questão.
Assim, e pelas razões do meu projecto adiante parcialmente transcrito, concederia provimento 

ao recurso.
“6.3. Conforme resulta dos autos, por Alvará nº1, de 16 de Outubro de 1995  - doc. de fls. 23/25 - o 

Município de Lisboa, concedeu à “Repsol Portugal  - Petróleos e Derivados, Ldª” o direito de ocupação 
de domínio público (parcela de terreno sita na Av Marechal Craveiro Lopes, em Lisboa) com instala-
ções de abastecimento de combustíveis líquidos e serviços complementares, pelo período de 20 anos.

Como contrapartida deste direito de ocupação, a “Repsol” efectuou pagamento em dinheiro e 
financiou parte do custo da elaboração do projecto de execução e construção da obra de desnivela-
mento em túnel da Avª João XXI, no Campo Pequeno  - Rua Arco do Cego até à Praça Francisco Sá 
Carneiro  - Areeiro, incluindo o desvio para a Avª Almirante Reis”.

De acordo com o referido Alvará, «Para além do pagamento do preço, não são devidas, enquanto 
durar a concessão e por motivo dela, quaisquer outras taxas, designadamente, as que se refiram a cons-
trução, utilização, publicidade e ocupação do domínio público ou privado do Município».

Por outro lado, nos termos do n.º 4 da cláusula 7ª do acordo celebrado entre as mesmas partes 
em 16.10.1995,  - doc. de fls. 14/22  -, a “Repsol” ficou autorizada a ceder a exploração dos locais 
concessionados a uma ou mais empresas.

Ao abrigo desta cláusula a “Repsol” e a ora recorrente “Sistemas McDonalds Portugal, Limi-
tada” celebraram o contrato promessa constante de fls. 26/40, através do qual a primeira prometeu 
ceder à segunda a exploração do estabelecimento de restauração a edificar na parcela acima referida 
e pelo prazo de 20 anos.

6.4. Referiu -se acima que o Município de Lisboa concedeu à Repsol a utilização de uma parcela 
do domínio público.

Ora, o uso de coisas do domínio público pode ser comum ou especial. (Seguimos aqui de perto 
“A Utilização do Domínio Público pelos Particulares” - Freitas do Amaral, págs. 46 e segs.)

O uso comum é o modo de utilização do domínio que, sendo conforme ao destino principal da 
coisa pública sobre que se exerce, é declarado lícito pela lei para todos, ou para uma categoria gene-
ricamente delimitada de particulares.

Por sua vez, o uso privativo é o modo de utilização do domínio que é consentido a uma ou a 
algumas pessoas determinadas com base num título jurídico individual.

No caso concreto dos autos estamos perante uso privativo do domínio público, consentido nos 
termos do Alvará nº1 acima citado.

Ora, o uso privativo do domínio público não é gratuito e pela sua obtenção, como pelo exercício 
das actividades que com ele se, proponha prosseguir, tem o interessado de efectuar diversas prestações 
de carácter pecuniário a favor da Administração.

O fundamento deste dever de pagar uma quantia em dinheiro como retribuição do direito à uti-
lização do domínio público explica -se pelo facto de que seria injusto que de uma utilização privativa 
de certa coisa pública, construída e conservada com o dinheiro de todos os contribuintes, uma pessoa 
só extraísse gratuitamente vantagens exclusivas:

Do contrato celebrado entre a “Repsol” e o Município de Lisboa e o Alvará acima referidos 
resulta qual a contrapartida a que aquela ficou vinculada em razão da concessão.

Esta contrapartida, porém, não constitui, um preço, mas uma receita de direito público, uma vez 
que as relações jurídicas cujo objecto mediato são coisas públicas pertencem ao núcleo das relações 
de direito público, não ao das de direito privado.

É que não há razão para se considerar como tributo apenas a prestação patrimonial feita por 
um particular a uma pessoa colectiva de direito público em virtude duma vantagem especial obtida 
por meio dum serviço público, deixando de fora as prestações efectuadas em retribuição da vantagem 
obtida pela utilização de uma coisa do domínio público.

Não deve, por isso, recusar -se à prestação pecuniária que o particular efectua para utilizar as 
coisas públicas a natureza tributária que se reconhece à prestação que ele realiza para utilizar um 
serviço público.
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Ora, a natureza de tal receita, não pode deixar de ser a de taxa, tal como resulta do disposto no 
artº 4º, nº2 da LGT, que estabelece o seguinte:

“As taxas assentam na prestação concreta de um serviço público, na utilização de um bem do 
domínio público ou na remoção de um obstáculo jurídico ao comportamento dos particulares”.

Revestindo esta contrapartida pela utilização do domínio público a natureza de taxa, bem se 
compreende o teor do Alvará na parte em que estabeleceu que: “Para além do pagamento do preço, não 
são devidas, enquanto durar a concessão e por motivo dela, quaisquer outras taxas, designadamente, 
as que se refiram a construção, utilização, publicidade e ocupação do domínio público ou privado do 
Município”.

Quer isto dizer que na taxa paga pela utilização daquela parcela do domínio público se consideram 
já englobadas quaisquer outra taxas que poderiam ser devidas no caso de se tratar de propriedade 
particular, nomeadamente as referentes a construção, utilização, publicidade e ocupação do domínio 
público ou privado do Município de Lisboa.

6.5. A questão que agora se coloca é a de saber se o cessionário da exploração da zona de res-
tauração  - a ora recorrente  - mantém os direitos da Repsol decorrentes do pagamento da taxa devida 
pela utilização da parcela do domínio público.

Com a autorização concedida para a utilização de bens do domínio público, o particular pretende 
obter da Administração o poder de usar o bem, de se servir dele extraindo certo número de utilidades 
económicas de que o mesmo é susceptível, sendo esse poder que a Administração lhe atribui através 
da licença.

Este direito de uso privativo é assim, um direito criado “ex novo” na esfera jurídica do particular 
revestindo também carácter exclusivo.

Dada a importância deste direito do particular, à Administração não é indiferente a pessoa do 
utente privativo do domínio, não só do ponto de vista das garantias de compatibilidade com os interesses 
superiores do domínio mas também, muitas vezes, sob o aspecto da idoneidade para uma conveniente 
exploração económica das zonas concedidas.

Daí que a transmissão do direito de utilização do domínio público começasse por ser proibida.
Porém, reconhece -se hoje o princípio da transmissibilidade, condicionada por uma autorização 

da entidade administrativa, conciliando -se deste modo, as vantagens da comerciabilidade com os 
inconvenientes da falta de um controle norteado pelas exigências do interesse público.

No caso dos autos, a “Repsol”  - titular do direito de utilização do domínio público  - carecia de 
autorização expressa do concedente (ora recorrido) para transmissão total ou parcial da concessão 
(direito de utilização) ou para realização  - de subconcessões (cláusula 7º, nº3 do contrato  - fls. 19).

Porém, o n.º 4 da mesma cláusula, autorizava desde logo a Repsol a “ceder a exploração dos 
locais concessionados a uma ou mais empresas”.

Temos então que a cláusula citada distingue transmissão da concessão (ou realização de sub-
concessões) e cessão de exploração dos locais concessionados.

E compreende -se tal distinção e a necessidade de autorização do concedente para a transmissão 
da concessão (ou realização de subconcessões), pois, como acima se referiu, à Administração não é 
indiferente a pessoa do utente privativo do domínio, sendo certo que na transmissão da concessão de-
vidamente autorizada o transmissário manterá os direitos e deveres do titular do direito à utilização.

Já no caso de cessão da exploração, a situação é diversa, pois que o cessionário responde pe-
rante o utente do domínio público, enquanto este continua a responder perante o concedente do mesmo 
domínio. Por outras palavras, o cessionário da exploração é terceiro relativamente ao concedente do 
direito de utilização do domínio público.

Por isso mesmo, e estando logo no contrato autorizada a cessão da exploração do restaurante, ao 
concedente é indiferente a pessoa do cessionário da exploração, uma vez que ele só responde perante 
o cessionário da utilização do bem que pagou a taxa acordada.

Sendo assim, constituiria até má -fé negocial autorizar a cessão  - apesar da cessão de exploração 
tudo se passa como se fosse o cessionário da utilização do bem público a efectuá -la  - e depois vir a exigir 
àquele concessionário taxa que se tinha acordado como incluída na taxa global paga pela concessão.

E não se diga que estamos perante uma transmissão “inter -vivos” de um beneficio fiscal, uma vez 
que o concedente logo no contrato autorizou a cessão, sabendo que a concessão tinha já sido sujeita 
a uma taxa global a pagar pela concessionária, nada se estabelecendo quanto ao pagamento de taxas 
por parte destes cessionários.

O recorrente nenhuma relação jurídica estabeleceu com o Município concedente, beneficiando, 
por isso e apenas, do contrato estabelecido com a Repsol  - concessionária da utilização  - que pagou 
o contratualmente estabelecido.

Em resumo e concluindo: paga pela Repsol (concessionária de bem do domínio público) uma 
taxa global pela concessão, não é devida qualquer outra taxa das referidas no contrato, ainda que 
algum dos serviços da concessão  - no caso o restaurante  - tenham sido concessionados a terceiros 
para exploração, cessão esta logo autorizada pelo contrato de concessão”. 
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 Acórdão de 12 de Outubro de 2011.

Assunto:

Caducidade do Direito de Impugnar. Reclamação Prévia.

Sumário:

 I — O despacho de admissão liminar da petição inicial de impugnação tem apenas o 
efeito de assegurar o seguimento do processo, não arredando a possibilidade de 
a questão da tempestividade desse meio processual poder vir a ser examinada em 
ulterior fase processual.

 II — A intempestividade de meio impugnatório utilizado implica a não pronúncia do 
tribunal no que toca às questões suscitadas na respectiva petição inicial, ainda 
que de conhecimento oficioso, na exacta medida em que a lide impugnatória não 
chega a ter o seu início.

 III — Tendo o contribuinte optado por deduzir reclamação graciosa contra o acto de 
liquidação, o prazo para o impugnar judicialmente deixa de se contar da data 
limite para pagamento voluntário do tributo, passando a relevar a data do inde-
ferimento (expresso ou silente) dessa reclamação.

 IV — Se é proferida decisão na reclamação, o reclamante dispõe de 15 dias, contados 
da notificação da decisão, para deduzir impugnação  - n.º 2 do art. 102.º do Có-
digo CPPT; Se não é proferida decisão, há que aguardar pela formação do acto 
tácito de indeferimento e impugná -lo no prazo de 90 dias contados desse acto 
silente  - alínea d) do n.º 1 do art. 102.º do CPPT.

 V — Tendo o contribuinte deixado ultrapassar o prazo de 90 dias contado do acto silente 
e não tendo havido decisão expressa da reclamação, é intempestiva a impugnação 
judicial deduzida contra o acto de liquidação.

Processo n.º 449/11 -30.
Recorrente: António Perez Sanchez, L.da

Recorrida: Fazenda Pública.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Dulce Neto.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. ANTÓNIO PEREZ SANCHEZ, LDA, com os demais sinais dos autos, recorre da decisão profe-
rida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra, a fls. 83 a 89, de improcedência da impugnação 
judicial, por caducidade do direito de acção, que deduziu contra o acto de liquidação de IVA referente 
ao ano de 2001, no montante de € 25.498,88, e sobre os actos de liquidação de juros compensatórios, 
no valor global de € 29.065,71.

1.2. Terminou a sua alegação enunciando as seguintes conclusões:
1.ª As liquidações de IVA do ano de 2001, objecto dos presentes autos, já prescreveram e da 

prescrição deveria a senhora juíza, conhecer oficiosamente;
2.ª A impugnação obteve o despacho liminar de aceitação, que por não ter sido impugnado tran-

sitou em julgado.
3.ª A senhora juiz, considerou caducado o direito de impugnar com o fundamento, que os 90 dias 

decorridos da presunção do indeferimento tácito da reclamação já se haviam esgotado;
4.ª A impugnante sempre poderia impugnar no prazo de 15 dias da notificação do indeferimento 

da aludida reclamação – Cfr. 102º/2 do Código de Procedimento e de Processo Tributário;
5.ª A AF nunca se pronunciou sobre a reclamação, como era sua obrigação e pelo argumento da 

maioria da razão, quem pode o mais, pode o menos, ou seja, se a impugnante poderia impugnar no prazo 
de 15 dias do indeferimento da reclamação, pode a todo o tempo impugnar, antes dessa decisão;

6.ª A impugnação não foi intempestiva, porque conforme emana do douto acórdão do STA de 
31/05/1995, publicado na separata do DR de 14/08/1997, apêndice  - STA 2º TRIM 1995, pág. 1573, 
“...não podendo os prazos ser excedidos, podem, em regra ser antecipados, praticado que se mostre já 
o acto impugnado  - (a liquidação) entre parêntesis nosso;

7.ª Além de que a impugnação já havia obtido o despacho liminar de aceitação, e não tendo este 
sido impugnado, transitou em julgado;

8.ª Foram violadas as seguintes regras  - artigos 102º do CPPT, 49º/2, 56º, 95º, da LGT, e 672º e 
677º do CPC.



1711

Termos em que, nos melhores de direito e com o sempre muito douto suprimento de Vossas Exce-
lências, deve ser concedido provimento, revogando -se a decisão recorrida, devendo ser substituída por 
outra que considere a impugnação tempestivamente interposta e mande prosseguir os autos ate final.

1.2. A Recorrida não apresentou contra -alegações.
1.3. O Exmo. Procurador -Geral -Adjunto emitiu douto parecer no sentido de que devia ser negado 

provimento ao recurso, na defesa do entendimento de que o despacho liminar que manda prosseguir a 
impugnação não faz caso julgado formal, que não podia ter lugar o conhecimento oficioso da matéria 
da prescrição face à julgada caducidade do direito de acção, e que não assistia razão ao recorrente no 
que toca à questão da tempestividade da impugnação.

1.4. Colhidos os vistos dos Exmºs Conselheiros Adjuntos, cumpre decidir em conferência.
2. A decisão recorrida considerou provada a seguinte matéria de facto:
1. Em 10/12/2003 a AT efectuou, nos termos do artigo 82.º do CIVA, a liquidação de IVA 

n.º 03361268 referente ao ano de 2001 e, nos termos do artigo 89.º do CIVA e do artigo 35.º da LGT, 
as liquidações de juros compensatórios n.ºs 03361257, 03361258, 03361259, 03361260, 03361261, 
03361262, 03361263, 03361264, 03361265, 03351266 e 03361267 do SIVA, contabilizados sobre a 
quantia de € 25.498,88 a que se refere a primeira liquidação  - documentos de cobrança, com notas 
demonstrativas das liquidações de fls. 22 a fls. 33 dos autos e que aqui se dão por reproduzidos para 
todos os efeitos legais.

2. O sujeito passivo do imposto e juros compensatórios, referidos no parágrafo antecedente, nos 
montantes respectivamente de € 25.498,88 de € 211,51 de € 302,42 de € 180,54 de € 404,17 de € 221,54 
de € 294,61 de € 480,46 de € 719,10 de € 378,53 de € 215,38 e de € 158,57 perfazendo o valor global 
de € 29.065,71 é o ora impugnante António Perez Sanchez Ldª  - citados documentos de cobrança.

3. António Perez Sanchez Ldª foi regularmente notificado de todas as liquidações ids. em 4.2.1., 
com data limite de pagamento até 29/02/2004  - facto admitido pelo impugnante.

4. Em 16/03/2004, o ora impugnante reclamou graciosamente das liquidações ids. em 4.2.1. - cópia 
da p.i. de Reclamação graciosa de fls. 34 e seguintes dos autos e que aqui se dá por reproduzida para 
todos os efeitos legais e autos de Reclamação Graciosa apensos aos presentes autos.

5. A Reclamação Graciosa, id. no parágrafo antecedente, à data da recepção da presente impug-
nação em Tribunal, em 09/02/2005 ainda não havia sido decidida  - facto admitido pelo impugnante 
e Informação Fiscal de fls. 28 e 29 dos autos de Reclamação Graciosa apensos aos presentes autos e 
que aqui se dá por.

3. O inconformismo do Recorrente, integrante do objecto do presente recurso jurisdicional, 
reconduz -se à questão de saber se a decisão impugnada incorreu em erro ao julgar que caducara o 
direito de impugnar judicialmente o acto de liquidação de IVA referente ao ano de 2001 e os actos de 
liquidação de juros compensatórios, no valor global de € 29.065,71.

A decisão recorrida, proferida a fls. 83 a 89, julgou que a impugnação judicial era intempestiva, 
abstendo -se, por isso, de conhecer do seu mérito, com a seguinte motivação:

«Com interesse para os autos, prescreve o artigo 102.º, n.º 1, alínea a) do CPPT que o prazo para 
deduzir impugnação é de 90 dias contados do termo do prazo para pagamento voluntário das prestações 
tributárias, legalmente notificadas ao contribuinte. Ora, conforme resulta do probatório, as liquidações 
em causa foram regularmente notificadas ao ora impugnante e o seu prazo de pagamento voluntário 
terminava em 29/02/2004.

Tal prazo é de natureza substantiva, ou seja, contínuo e contado de acordo com as regras do ar-
tigo 279.º do Código Civil e artigo 20.º, n.º 1 do CPPT, isto é, os prazos substantivos são de contagem 
contínua e sem suspensões, ao contrário dos prazos adjectivos ou processuais.

Ora, de acordo com as alíneas a) e b) do artigo 279.º do C.C. não se inclui na contagem do prazo 
o dia em que ocorrer o evento a partir do qual o prazo começa a correr, tendo o prazo para pagamento 
voluntário decorrido até 20/02/2004, o prazo de 90 dias para deduzir impugnação judicial iniciou -se 
em 21/02/2004 e terminou três meses depois, isto é, em 21/05/2004.

Pelo exposto, de acordo com a disposição supra referida (artigo 102.º, n.º1 alínea a) do CPPT) a 
p.i. de impugnação é extemporânea.

Resulta, contudo, dos autos que o ora impugnante reclamou graciosamente das liquidações, co-
locadas em crise em sede da presente impugnação, pelo que pode ainda o impugnante aproveitar do 
prazo que lhe é conferido pela alínea d) do n.º1 do mencionado artigo 102.º do CPPT.

Porém, conforme resulta igualmente do probatório, a Reclamação Graciosa não foi decidida no 
prazo de 6 meses a que alude o artigo 57.º, n.º1 da LGT. E, assim, no caso de indeferimento tácito, 
como no presente caso, em que a entidade administrativa, no prazo legal, não toma posição sobre a 
reclamação graciosa do contribuinte, resta ao sujeito passivo, impugnar a própria liquidação, através 
do processo judicial de impugnação, como o fez.

Contudo, terá de fazê -lo no prazo de 90 dias, decorrido que se encontre o prazo de 6 meses da 
presunção legal de indeferimento tácito (nos termos conjugados dos artigos 57.º, n.º1 e n.º 5 da LGT 
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e 102.º, n.º1 alínea d) e 106.º do CPPT), isto é, 90 dias, decorrido que se encontre o prazo de 6 meses 
da presunção legal de indeferimento tácito, sob pena de extemporaneidade.

Assim, tendo o impugnante apresentado a sua reclamação graciosa em 16/03/2004, teria que 
presumir o seu indeferimento tácito em 16/09/2004, de acordo com o disposto nas disposições legais 
supra citadas.

Pelo que, de acordo com o disposto no artigo 279.º, alínea b) do Código Civil, a partir dessa data 
(16/09/2004), disporia de 90 dias para deduzir impugnação judicial, que se completaria, nos termos do 
artigo 279.º, alínea b) do Código Civil em 16/12/2004.

Consequentemente, tendo a petição inicial de impugnação dado entrada em Tribunal apenas em 
09/02/2005, conforme carimbo aposto no seu rosto, há que concluir que o prazo de 90 dias para impugnar 
foi ultrapassado e, portanto, pela extemporaneidade da presente impugnação.».

O Recorrente não se insurge contra a factualidade dada como provada, designadamente no que 
toca à data em que terminou o prazo para pagamento voluntário do imposto e juros liquidados, data da 
instauração da reclamação graciosa, data da instauração da presente impugnação e ausência de decisão 
expressa naquela reclamação. O que defende é que não terá operado a caducidade do direito de impugnar, 
uma vez que apesar de se encontrar ultrapassado o prazo de 90 dias contado do termo do prazo para 
pagamento voluntário (n.º 1, alínea a), do art.º 102.º do CPPT), bem como prazo de 90 dias contado 
da data em que se formou a presunção de indeferimento tácito da reclamação (n.º 1, alínea d), do art.
º 102.º do CPPT), a impugnação pode ser apresentada no prazo de 15 dias contados da notificação do 
indeferimento expresso da reclamação, pelo que antes da ocorrência desse indeferimento expresso a 
impugnação será tempestiva a todo o tempo.

Mais defende que, tendo a petição sido liminarmente admitida, se constituiu caso julgado formal e, 
por outro lado, que devia ter sido oficiosamente conhecida na decisão recorrida a questão da prescrição 
das obrigações tributárias que decorrem dos actos de liquidação impugnados.

Vejamos.
Quanto à questão de saber se o despacho de admissão liminar da petição inicial constitui ou não 

caso julgado formal, diga -se, desde já, que esse despacho tem apenas o efeito de assegurar o seguimento 
do processo, não arredando a possibilidade de a questão da tempestividade deste meio processual poder 
vir a ser examinada posteriormente, em ulterior fase processual.

Na verdade, essa decisão, por ter sido proferida no liminar do processo, mediante exame sumário 
da petição, não dá garantias de segurança para que, razoavelmente, possa atribuir -se -lhe o efeito de 
assegurar definitivamente a tempestividade desse articulado. Como ensinava já o Professor Alberto dos 
Reis, no “Código de Processo Civil, Anotado”, vol. II, pág. 392, relativamente ao despacho liminar que 
determina o chamamento da parte contrária, trata -se de uma decisão «provisória e precária», uma vez 
que não impede que posteriormente, em adequada fase processual, venha a julgar -se a extemporanei-
dade da acção. E compreende -se que seja assim, pois, como ainda explica o mesmo Autor, não seria 
razoável que a um julgamento tão sumário, proferido no liminar do processo, através de um exame 
perfunctório e incompleto da petição, se atribuísse «efeito tão grave como o de assegurar definitiva-
mente a tempestividade da acção».

Para além disso, a decisão recorrida nunca poderia ofender o caso julgado formal (externo ou de 
simples preclusão), uma vez que este é, como o nome indica, o que resulta de estar já afastada a pos-
sibilidade de recurso ordinário e de não poder a decisão ser alterada por essa via (artigos 671.º, n.º 1 e 
677.º do CPC). Ora, já antes da Reforma de 95/96 do Código de Processo Civil, este diploma referia, 
no artigo 479.º n.º 3, que “ainda que não seja interposto recurso contra o despacho que tiver ordenado 
a citação do réu, nem por isso se devem considerar arrumadas as questões que podiam ter sido motivo 
de indeferimento liminar”. E o conteúdo desta norma foi mantido após a Reforma – apesar de o regime 
de recorribilidade do despacho de citação ter sido abandonado (1) – tendo transitado para o artigo 234º, 
n.º 5, onde se refere que “Não cabe recurso do despacho que mande citar os réus ou requeridos, não se 
considerando precludidas as questões que podiam ter sido motivo de indeferimento liminar”.

Não estava, assim, vedada a apreciação da problemática da caducidade do direito de acção na 
decisão recorrida, improcedendo, deste modo, a questão colocada na conclusão 2ª.

Quanto à questão de saber se a matéria da prescrição devia ter sido apreciada na decisão recorrida, 
acompanhamos a jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal no sentido de que a intempestividade 
de meio impugnatório usado pelo interessado implica a não pronúncia do tribunal no tocante às questões 
que tenham sido suscitadas na petição inicial, ainda que de conhecimento oficioso, na exacta medida 
em que a lide impugnatória não chega a ter o seu início  - cfr., entre outros, os acórdãos proferidos em 
21/05/2008, 3/12/2008, 11/02/2009 e 25/03/2009, nos processos nºs 293/08, 803/08, 802/08 e 196/09, 
respectivamente.

E este entendimento nem sequer acarreta prejuízo para o Recorrente, uma vez que a prescrição 
pode ser suscitada na execução fiscal e aí conhecida pelo respectivo órgão (artigo 175.º do CPPT), com 
a possibilidade de reclamação para tribunal no caso de o pedido ser indeferido, em conformidade com 
o disposto no artigo 276.º do CPPT.
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Termos em que improcede a questão colocada na conclusão 1ª.
Por fim, quanto à questão do prazo para impugnar judicialmente o acto de liquidação, é inques-

tionável que tendo o contribuinte optado por deduzir reclamação graciosa contra o acto tributário de 
liquidação, o prazo para o impugnar judicialmente deixa de se contar da data limite para pagamento 
voluntário do tributo, passando a relevar a data do indeferimento (expresso ou silente) dessa reclamação. 
Todavia, há que distinguir duas situações:

− se não for proferida decisão na reclamação, há que aguardar pela formação do acto tácito de 
indeferimento e a partir daí o reclamante dispõe do prazo de 90 dias, contados desse acto silente, para 
deduzir impugnação  - alínea d) do n.º 1 do art. 102.º do CPPT;

− se for proferida decisão na reclamação, o reclamante dispõe de 15 dias, contados da notificação 
dessa decisão, para deduzir impugnação  - n.º 2 do art. 102.º do CPPT.

No caso vertente, é indiscutível que até ao momento em que foi apresentada a impugnação não 
fora proferido qualquer acto expresso de indeferimento da reclamação, pelo que a impugnação apenas 
poderia ter por objecto a ficção desse indeferimento (acto tácito), que se formou com o decurso do prazo 
legal de decisão (seis meses, de harmonia com o disposto no artigo 57.º, nºs 1 e 5 da LGT).

E porque sem acto expresso se torna insustentável a instauração de impugnação, por carência de 
objecto, a presente impugnação estava inevitavelmente sujeita ao prazo de interposição previsto na 
alínea d) do n.º 1 do artigo 102.º do CPPT, isto é, ao prazo de 90 dias contados da data da formação da 
presunção de indeferimento tácito.

Mostrando o probatório que a reclamação foi instaurada em 16/03/2004 e que o acto tácito de 
indeferimento ocorreu, assim, em 16/09/2004, conclui -se, como se concluiu na decisão recorrida, que 
o prazo de 90 dias para impugnar terminava em 16/12/2004, sendo intempestiva a impugnação apre-
sentada em 09/02/2005.

É certo que no caso de vir a ser proferido acto expresso de indeferimento da reclamação, o con-
tribuinte pode ainda deduzir impugnação judicial no prazo de 15 dias contados da notificação desse 
indeferimento, em conformidade com o disposto no artigo 102.º n.º 2 do CPPT. Todavia, até lá, não 
poderá apresentar impugnação judicial, não só por carência de objecto (falta de acto expresso impug-
nável) como por esse prazo pressupor, necessariamente, um acto de notificação, que constitui o termo 
inicial do prazo de 15 dias para deduzir impugnação e sem o qual o prazo não pode principiar. De outro 
modo estaria o Recorrente a obter um alargamento artificioso do prazo de dedução de impugnação, sem 
qualquer previsão para o seu terminus.

Improcedem, assim, todas as conclusões da alegação do presente recurso.
4. Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do 

Supremo Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso.
Custas a cargo do Recorrente, com procuradoria que se fixa em 1/6.

Lisboa, 12 de Outubro de 2011. — Dulce Manuel Neto (relatora) — João Valente Torrão — An-
tónio Calhau.

(1) O regime de recorribilidade do despacho de citação foi abandonado logo pelo DL 242/85 de 9/7 que veio estatuir que 
“do despacho que mande citar o réu não cabe recurso”. 

 Acórdão de 12 de Outubro de 2011.

Assunto:

Impugnação judicial do indeferimento de reclamação graciosa. Objecto.

Sumário:

 I —  A impugnação judicial de indeferimento de reclamação graciosa tem por objecto 
imediato a decisão da reclamação e por objecto mediato os vícios imputados ao 
acto de liquidação.

 II —  Anulado o indeferimento da reclamação por vício procedimental desta, cabe ao 
tribunal conhecer dos restantes vícios imputados ao acto tributário, uma vez que 
este é competente para conhecer em tal impugnação, quer do indeferimento da 
reclamação, quer dos vícios imputados ao acto tributário.
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Processo n.º 463/11 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Sérgio António de Andrade Silva Cardoso e Outra.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Valente Torrão.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1. A Fazenda Pública veio recorrer da decisão do Mmº Juiz do TAF de Penafiel que julgou 

procedente a impugnação judicial deduzida por Sérgio António de Andrade Silva Cardoso e Susana 
Alexandra Costa da Silva, com os demais sinais nos autos, contra o indeferimento de reclamação 
graciosa relativa a liquidação adicional de IRS do ano de 2003, apresentando, para o efeito, alegações 
nas quais conclui:

A). A douta sentença sob recurso padece de erro de julgamento, porquanto a falta fundamentação 
da decisão do procedimento de reclamação graciosa, que acarreta a anulação daquela decisão, não 
infirma o acto tributário de liquidação naquele procedimento posto em causa

B). Apreciação que, cabalmente, não resulta da decisão judicial recorrida.
C). Tal vício poderá ter a virtualidade de anular a decisão administrativa proferida na reclamação 

graciosa, podendo apenas conduzir ao proferimento de nova decisão na reclamação, com a devida sanação 
do vício procedimental, no que não se concede, mas nunca à anulação da liquidação impugnada.

D). O processo de impugnação judicial instaurado na sequência e por causa do indeferimento 
expresso de uma reclamação graciosa tem por objecto imediato esse mesmo indeferimento e por ob-
jecto mediato o acto de liquidação cuja anulação é visada a final, como se extrai da alínea c) do n.º 1 
do art.º 97º do CPPT.

E). Neste seguimento, padece a douta sentença de vício de nulidade, por desrespeito ao disposto 
no art.º 125º do CPPT e na alínea d) do n.º 1 do 668º do CPC.

F). A douta sentença sob recurso padece ainda de erro de julgamento quanto à matéria de direito, 
ao interpretar erroneamente o devido sentido e alcance do disposto no artº. 1 25º do CPA e art.º 77º 
da LGT, na medida em que considera que a fundamentação da decisão da reclamação graciosa sofre 
de vício de fundamentação, por omissão de pronúncia e consequente insuficiência de fundamentação.

G). Bem como, ao interpretar erroneamente o disposto na alínea e) do art.º 69º do CPPT, pois 
decorre literalmente daquela norma que, no processo de reclamação graciosa, a prova é limitada à forma 
documental e aos elementos de que os serviços disponham,

H). Ficando as diligências complementares subordinadas ao poder discricionário do órgão instrutor, 
que aferirá, de vontade própria, da sua conveniência.

Termos em que, deve ser dado provimento ao presente recurso, revogando -se a douta sentença 
recorrida.

2. Contra -alegando, vieram os recorridos concluir:
1ª). A douta sentença sob recurso não interpreta erroneamente a alínea e) do artº. 69º do CPPT.
2ª). Não decorre literalmente daquela norma que no processo de reclamação graciosa a prova é 

limitada à prova documental e aos elementos de que os serviços disponham
3ª). Na reclamação graciosa o Reclamante pode requerer a produção de outros meios de prova, que 

não apenas a prova documental, desde que justifique a essência idade dos mesmos para a descoberta 
da verdade material.

4ª). O indeferimento de ditos meios de prova na decisão que põe cobro à reclamação graciosa 
deve ser expressamente fundamentado

5ª). Se a decisão que põe termo à reclamação graciosa omite as razões para o indeferimento da 
prova requerida, padece de vício de fundamentação, por omissão de pronúncia e consequente insufi-
ciência da fundamentação

6ª). Por outro o lado, o dever de fundamentação da decisão que indefere a produção de prova 
requerida pelo Reclamante também decorre dos princípios da boa fé e da segurança jurídica.

7ª). Face à recusa de audição das testemunhas requerida pela Reclamante, o contribuinte poderá 
alegar a ilegalidade da decisão que for proferida e consequentemente da liquidação, por violação do 
princípio do inquisitório, e por conseguinte, do bloco de legalidade

8ª). O vício de falta de fundamentação do valor de mercado dos trespasses enferma simultanea-
mente a liquidação e a decisão que pôs termo à reclamação graciosa

9ª). Não se tratando de um mero vício formal mas antes de um vício substancial.
10ª). Tratando -se de aplicação de métodos indirectos por afastamento do valor de mercado é 

manifesto o acrescido dever de fundamentação que impende sobre a Administração na determinação 
do que venha a ser o valor de mercado.

11ª). Que é simultaneamente, índice de aplicação de métodos indirectos e índice de correcção dos 
valores declarados pelo contribuinte.

3. O MºPº emitiu o parecer que consta de fls. 263/264, no qual defende a manutenção da decisão 
recorrida.
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4. Colhidos os vistos legais cabe agora decidir.
5. Com interesse para a decisão foram dados como provados em 1ª instância os seguintes fac-

tos:
A) Os impugnantes foram sujeitos a uma acção inspectiva aos seus rendimentos de IRS do exer-

cício de 2003, que conclui pela determinação da matéria tributável, com recurso a métodos indirectos 
pelos fundamentos constantes de fls. 95 a 101 do apenso de reclamação graciosa, que aqui se dão por 
integralmente reproduzidos.

B) O relatório da inspecção tributária conclui pela correcção à matéria tributável no valor de 
753.588,42€ (fls. 92, 93 e 101 do apenso).

C) Com a referida correcção, a administração tributária fixou aos impugnantes, para o ano de 
2003, um rendimento líquido de 867.728,65 € (fls. 21 a 26 do apenso).

D) Os impugnantes apresentaram pedido de revisão da matéria tributável (fls. 138 do apenso).
E) No pedido de revisão não houve acordo, não tendo estado presente perito independente, tendo 

sido apresentado parecer do perito da administração tributária e dos impugnantes e proferida decisão, 
cujo teor consta de fls. 126 a 137 do apenso, que aqui se dá por integralmente reproduzido (fls.124 e 
125 do apenso).

F) Os impugnantes foram notificados da liquidação dos rendimentos relativos ao ano de 2003, 
com um valor a pagar de 372.060,92 €, correspondente à soma do imposto apurado de 329.388,68 € 
e a juros compensatórios no valor de 42.672,24 € e apresentaram reclamação graciosa (fls. 2, 38 e 39 
do apenso).

G) Os impugnantes apresentaram a reclamação graciosa de fls. 2 a 18 do apenso, cujo teor aqui 
se dá por integralmente reproduzido (fls. 2 a 38 do apenso).

H) Os impugnantes arrolaram uma testemunha e requereram a sua inquirição (fls. 18 do 
apenso).

I) Aí os impugnantes invocam, entre o mais, o vício de fundamentação na aplicação de métodos 
indirectos, contestando o valor de mercado do trespasse apurado pela administração tributária invocando 
dois critérios para determinação do valor de trespasse sendo que um apresenta um valor de cerca de 
430.000,00 € e outro de 553.000,00 €, invocando ainda as condições do trespasse e as alterações dos 
negócios das farmácias (fls. 2 a is do apenso).

J) Sobre a reclamação graciosa foi realizado o projecto de decisão de fls. 150 e 151 do apenso, 
cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido (fls 150 e 151 do apenso).

K) E foi proferido o projecto de despacho de indeferimento, fundado no parecer constante de 
fls. 153 a 157, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido, e no projecto de decisão referido na 
alínea anterior (fls. 153 a 157 do apenso).

L) Os impugnantes foram notificados do projecto do despacho de indeferimento e para o exercício 
do direito de audição, que não exerceram (fls. 158 e seguintes do apenso).

M) A reclamação graciosa foi indeferida por despacho de 20/11/2008, com o seguinte teor:
«Em 2008 -11 -04 o reclamante foi notificado por carta registada, através do oficio n.º 77 677/0403 

do teor do projecto de despacho proferido em 2008 -10 -30, e para exercer, querendo, no prazo de 10 
(dez) dias, o direito de audição previsto no artº 60º da Lei Geral Tributária (LGT).

Face à ausência de resposta, em exercido do direito de audição prévia, INDEFIRO a pretensão 
do reclamante, nos termos e com os fundamentos constantes do projecto de decisão, oportunamente 
notificado, tomando -se definitiva a decisão ínsita no projecto de despacho.

Notifique -se o reclamante para, querendo, recorrer hierarquicamente da decisão nos termos do 
artº 76º, n.º 1 do Código do Procedimento e do Processo Tributário, no prazo de 30 (trinta) dias, refe-
rido no artº 66º, n.º 2 do mesmo diploma ou impugná -la, no prazo de 15 (quinze) dias estabelecido no 
artº 102º, n.º 2 do citado código.» (fls. 160 do apenso).

6. De acordo com as conclusões das alegações são as seguintes as questões a conhecer no presente 
recurso:

a) Vício de nulidade da sentença por omissão de pronúncia (conclusões das alíneas A) a E));
b) Erro de julgamento quanto à matéria de direito ao interpretar erroneamente o devido sentido e 

alcance do disposto no artº 125º do CPA, 77º da LGT e 69º, alínea e) do CPPT.
Comecemos por conhecer da 1ª questão.
6.1. Argumenta a recorrente FP dizendo que a falta de fundamentação da decisão da reclamação 

graciosa acarreta apenas a anulação daquela, mas não afecta o acto tributário de liquidação posto em 
causa naquele procedimento. Uma vez que da sentença recorrida não consta essa apreciação, existe 
omissão de pronúncia.

Ora, desde já diremos, acompanhando o MºPº (fls. 263/264) e o despacho de sustentação de 
fls. 236, que não ocorre tal vício. Com efeito, só se verificará omissão de pronúncia se o juiz deixar de 
se pronunciar sobre questão que lhe tenha sido submetida pelas partes e que se não mostre prejudicada 
pelo conhecimento e decisão dada a outra questão.
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No caso concreto dos autos, a decisão recorrida entendeu que a anulação da decisão de reclamação 
prejudicava o conhecimento dos vícios da liquidação impugnada porque essa anulação implicava a 
prolação de nova decisão que poderia ou não alterar a liquidação impugnada. Assim, não faria sentido 
estar a apreciar os vícios imputados ao acto de liquidação que depois poderia vir a ser alterado.

Temos então que a questão foi conhecida, pelo que poderá eventualmente existir erro de julga-
mento, mas não vício de omissão de pronúncia.

6.2. Porém, como bem refere a recorrente na conclusão da alínea D), o processo de impugnação 
judicial instaurado na sequência e por causa de indeferimento expresso de uma reclamação graciosa 
tem por objecto imediato esse mesmo indeferimento e por objecto mediato o acto de liquidação cuja 
anulação é visada a final.

Sobre esta mesma questão escreveu -se no acórdão deste Supremo Tribunal, de 16.06.2004 - Pro-
cesso n.º 01877/03:

“Ora, a impugnante invocou, na impugnação judicial seguinte à reclamação, vícios ou ilegalidades 
tanto do acto tributário de liquidação como do próprio procedimento da reclamação graciosa.

Sendo que a sentença, como se referiu, anulou aquele por vício deste: preterição do direito de 
audição.

Pelo que há que definir o objecto da impugnação judicial do indeferimento da reclamação: se a 
própria liquidação, se a decisão de indeferimento da reclamação, se ambas.

Segundo dispõe o artº. 68º, n.º 1 do CPPT, a reclamação “visa a anulação total ou parcial dos 
actos tributários” e – artº. 70º, n.º 1  -”pode ser deduzida com os mesmos fundamentos previstos para 
a impugnação judicial”.

A interligação entre os dois processos é tal que o n.º 2 daquele primeiro normativo proíbe a recla-
mação “quando tiver sido apresentada impugnação judicial com o mesmo fundamento”.

O que está em sintonia com o disposto no art. 111º, n.ºs 3 e 4, donde “resulta uma preferência 
absoluta do processo judicial sobre o processo administrativo de impugnação de um mesmo acto tribu-
tário, impedindo -se que seja apreciada, por via administrativa, a legalidade de um acto tributário que 
seja objecto de impugnação judicial  - cfr. CPPT, cit., pág. 342, nota 11.

Assim, do indeferimento da reclamação, sem dúvida que emerge a manutenção do acto tributário 
de liquidação.

Todavia, também a própria decisão de indeferimento está em causa, pois dela cabe impugnação 
judicial, nos termos expostos.

Propendemos, até, ao entendimento de que esta constitui o seu objecto imediato e a liquidação o 
seu objecto mediato  - cfr. o Ac. deste STA, de 07/06/2000 rec. 21.556.

Todavia, tal diferenciação não tem relevo uma vez que, assim sendo, os dois integram o conhe-
cimento do tribunal: o acórdão do STA de 06/11/1996 rec. 20.519, seguido pelo aresto daquela mesma 
data proferido no recurso 24.803, considera objecto imediato da impugnação o acto de liquidação mas 
logo acrescenta que aí se conhece tanto dos aspectos atinentes aos vícios próprios do indeferimento da 
reclamação como das ilegalidades imputadas ao acto tributário que aquele considerou não existirem.

Como ali se refere, ainda que a decisão da reclamação não constitua um acto tributário “stricto 
sensu”, “não estava o legislador impedido de o fazer equivaler a um acto tributário para efeitos de es-
colha do respectivo processo judicial, desde que esse meio processual se revelasse como sendo o mais 
funcionalmente adequado à defesa do direito em causa”. “

Daqui resulta então que, deduzida impugnação judicial do indeferimento de uma reclamação 
graciosa, das duas uma:

a) ou o tribunal confirma o indeferimento, mantendo -se o acto tributário impugnado;
b) ou o tribunal anula esse indeferimento, nomeadamente por vício procedimental; neste caso, o 

tribunal tem de apreciar os vícios imputados ao acto de liquidação, uma vez que a impugnação tem por 
objecto, tanto a decisão da reclamação, como os vícios do próprio acto de liquidação.

E não colhe aqui o argumento do despacho de sustentação de fls. 236, no sentido de que com a 
anulação da decisão da reclamação graciosa fica prejudicado o julgamento da liquidação impugnada 
e ainda que o julgamento desta, antes da decisão da reclamação graciosa, constituiria a prática de um 
acto inútil que é proibido por lei.

Esta conclusão estaria correcta se a impugnação do indeferimento fosse autónoma da do acto de 
liquidação. Então, anulado o indeferimento, a Administração Tributária poderia/deveria praticar novo 
acto que poderia manter ou alterar o acto de liquidação.

No presente caso, o legislador entendeu que a impugnação deveria abranger, quer a reclamação, 
quer o acto de liquidação, pelo que a Administração Tributária não tem de praticar novo acto já que o 
tribunal aprecia logo os vícios do acto de liquidação.

E bem se compreende esta opção do legislador pois que, numa situação como a dos autos, a 
Administração Tributária poderia indeferir novamente a reclamação, após sanação do vício formal, 
obrigando novamente o contribuinte a impugnar o acto de liquidação com os fundamentos anterior-
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mente invocados. Assim, melhor é que o tribunal conheça logo dos vícios imputados ao acto tributário 
na impugnação do indeferimento da reclamação.

Importa então conhecer da verificação dos fundamentos para a anulação do indeferimento da 
reclamação, o que nos leva a conhecer das conclusões F) a H) das alegações.

6.3. A decisão recorrida entendeu como verificado o vício de falta de fundamentação, louvando -se 
nos seguintes argumentos:

“No caso em apreço, compulsada a reclamação graciosa verificamos que os impugnantes contes-
tam o valor de mercado do trespasse atribuído pela administração tributária, invocando, entre o mais, 
dois valores calculados por critérios distintos dos utilizados pela administração tributária e alegam a 
alteração das condições do negócio das farmácias, arrolando ainda uma testemunha e requerendo a 
sua inquirição

Contudo, analisada a decisão da reclamação graciosa verificamos que a administração tributária 
não se pronuncia concretamente sobre tais factos. Quanto às formas de cálculo do valor de trespasse 
apresentadas pelos impugnantes e à alegada alteração das condições do negócio das farmácias e à sua 
implicação no valor do trespasse a decisão é completamente omissa. A decisão da reclamação graciosa 
não se pronunciou sobre tais factos, nem sequer disse porque motivo não se pronunciou sobre eles.

Assim, ficamos sem saber se a administração tributária na decisão da reclamação graciosa pon-
derou ou não esses factos.

A decisão da fundamentação da reclamação graciosa mesmo com remissão para o projecto de 
decisão de indeferimento, para o parecer que sobre ele recaiu e deste para a decisão do pedido de 
revisão da matéria tributável, fundamentação per relationem cuja legalidade é indiscutível (artº 125º, 
n.º 1. do CPA), continua a ser insuficiente porquanto não se pronuncia sobre esses factos alegados 
pelos impugnantes.

O mesmo sucede com a requerida inquirição da testemunha arrolada na reclamação graciosa. 
Apesar da lei limitar os meios de prova à forma documental e aos elementos oficiais que os serviços 
disponham (artº. 69.º, alínea e), do CPPT) isso «não obsta à realização das diligências complementares 
que o órgão instrutor ordenar, o que está em sintonia com o princípio do inquisitório que vigora na 
generalidade dos procedimentos tributários, e que obriga à realização de todas as diligências necessárias 
à satisfação do interesse público e à descoberta da verdade material, sem subordinação à iniciativa do 
requerente (art. 58.º da LGT)»

Tendo sido requerida à administração tributária a inquirição duma testemunha, competia à admi-
nistração tributária pelo menos dizer porque motivo não se procedia à sua inquirição.

Nada disso foi feito na fundamentação da decisão da reclamação graciosa”.
Ora, se examinarmos o teor da reclamação (v. fls. 2 e segs. do respectivo apenso), veremos que 

os reclamantes (ora recorridos) manifestaram, para além do mais, a sua total discordância com a forma 
de cálculo do valor do trespasse invocando factos capazes de o pôr em dúvida.

Por outro lado, arrolaram uma testemunha.
Examinando agora o teor da decisão proferida na reclamação temos que:
a) Ali se ignoram completamente os factos e argumentos invocados pelos reclamantes com vista a 

demonstrar o erro da quantificação, limitando -se a reiterar o critério seguido no relatório da inspecção 
tributária, nos seguintes termos:

“Concluíram os Serviços de Inspecção Tributária, que o valor do trespasse da farmácia nunca seria 
inferior a 1,5 vezes o volume de negócios do exercício anterior ao da celebração do contrato, acrescido 
do valor do stock de mercadorias ao preço do custo, estimado ao valor mínimo de 1.887.493 euros (ven-
das de 2002 1.258.329,00 euros x 1,5 + 424.843,01 euros (stock final a preço de custo) = 2.312.336,01 
(fls. 101, de que resultou um acréscimo a efectuar de proveitos de 2003, no montante de 753.588,42 
euros, como se demonstra: …”

Porém, nada é invocado em defesa do referido critério relativamente aos argumentos e factos in-
vocados pelos reclamantes. E, na verdade, tal era absolutamente necessário em face do invocado pelos 
reclamantes, que justificaram o preço do trespasse com elevado passivo e com as alterações ao negócio 
das farmácias, quer resultante da introdução dos medicamentos genéricos, quer da anunciada libera-
lização da propriedade das farmácias, tudo isto aumentando a concorrência e diminuindo o seu valor.

Daí que tenhamos de concordar com a decisão recorrida quando conclui que existe falta de 
fundamentação da decisão da reclamação, na medida em que se limitou a dar como bom o critério de 
quantificação da inspecção tributária sem qualquer outra justificação e quando os reclamantes apre-
sentaram factos que poderiam conduzir a outra solução.

b) Por outro lado, tendo os reclamantes arrolado uma testemunha, a decisão de indeferimento não 
faz a mínima referência a essa testemunha.

É certo que o artº 69º, alínea e) do CPPT estabelece “Limitação dos meios probatórios à forma 
documental e aos elementos oficiais de que os serviços disponham, sem prejuízo do direito do órgão 
instrutor ordenar outras diligências complementares manifestamente indispensáveis à descoberta da 
verdade material”.
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Mas, pedido o depoimento, a sua recusa deveria ter sido justificada, nomeadamente por se entender 
que a lei não permitia tal depoimento ou porque a diligência não se justificava em face dos elementos 
probatórios já existentes no processo. Ao omitir esta justificação, e sendo certo que o depoimento poderia 
esclarecer factos úteis para a tese dos reclamantes, dúvidas não restam sobre a falta de fundamentação 
para a recusa do depoimento.

6.4. Aqui chegados importa agora retirar conclusões do que acima ficou escrito, a saber:
a) Perante a verificação do vício de falta de fundamentação do indeferimento da reclamação, este 

tem de ser anulado;
b) Constituindo o objecto da impugnação a decisão de indeferimento e os vícios imputados ao 

acto tributário, estes têm de ser apreciados na impugnação, ainda que tenha havido anulação do inde-
ferimento por vício formal do procedimento.

7. Nestes termos e pelo exposto, concede -se parcial provimento ao recurso, e ordena -se a baixa 
dos autos ao tribunal recorrido para conhecimento dos vícios imputados ao acto tributário na presente 
impugnação.

Sem custas.

Lisboa, 12 de Outubro de 2011. — Valente Torrão (relator) — Dulce Neto  — Casimiro Gonçalves. 

 Acórdão de 12 de Outubro de 2011.

Assunto:

Verificação. Graduação de Créditos. Aplicação da Lei no Tempo.

Sumário:

 I —  Após as alterações introduzida no Código de Procedimento e de Processo Tributário 
pela Lei n.º 55 -A/2010, de 31.12, os Tribunais Tributários continuam a ter compe-
tência para conhecer da matéria relativa à verificação e graduação de créditos, 
tendo ocorrido apenas uma alteração da via ou forma processual adequada ao seu 
conhecimento, que deixou de ser o processo judicial de verificação e graduação 
de créditos, para ser o processo judicial de reclamação da decisão proferida pelo 
órgão da execução sobre a matéria, passando, assim, esta reclamação a constituir 
a forma processual de exercer a tutela jurisdicional no que toca à verificação e 
graduação de créditos.

 II —  Quanto à aplicação no tempo da lei processual civil e tributária, a regra é a mesma 
que vale na teoria geral do direito: a lei nova é de aplicação imediata aos proces-
sos pendentes, mas não possui eficácia retroactiva  - artigo 12.º, n.º do C.Civil e 
artigo 12.º, n.º 3 da LGT. Porém, da submissão a esta regra geral exceptua -se o 
caso de a lei nova ser acompanhada de normas de direito transitório ou de para ela 
valer uma norma especial, como é o caso da norma contida no n.º 2 do artigo 142º 
do CPC, que determina que a forma de processo aplicável se determina pela lei 
vigente à data em que a acção é proposta.

 III —  Por força dessa norma contida no n.º 2 do artigo 142.º do CPPT, que é subsidia-
riamente aplicável ao contencioso tributário por força do artigo 2.º, alínea e) do 
CPPT, a nova lei não pode ser aplicada aos processos de verificação e graduação 
de créditos pendentes nos Tribunais Administrativos e Fiscais em 1 de Janeiro 
de 2011, os quais continuam a seguir a forma processual vigente à data da sua 
instauração.

 IV —  À mesma conclusão se chegaria pela aplicação da norma contida no n.º 3 do ar-
tigo 12.º da LGT, na medida em que a aplicação imediata da lei nova aos processos 
pendentes é susceptível de afectar os direitos e interesses legítimos anteriormente 
constituídos das partes.

Processo n.º 516/11 -30.
Recorrente: Ministério Público.
Recorrido: Fazenda Pública e outros.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pedro Delgado.
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Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I – O Exmº Magistrado do Ministério Público recorre para este Supremo Tribunal da decisão do 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Castelo Branco, de 18 de Janeiro de 2011, proferida nos autos de 
verificação e graduação de créditos n.º 436/10.9BECTB, que, por aplicação do artigo 64º do Código de 
Processo Civil determinou que, após trânsito em julgado do despacho, deviam os autos ser remetidos 
ao órgão de execução fiscal para aí serem tramitados.

Termina as suas alegações de recurso formulando as seguintes conclusões:
«1. Sendo a reclamação de créditos de data anterior a 1.01.2011,
2. não altera a LOE 2011 a competência para a verificação e graduação de créditos,
3. que continua a ser do Tribunal Tributário.
4. Tal conclusão busca fundamento no artigo 5º do ETAF
5. e radica na concepção do preceito como norma de processo ou tramitação processual e não 

como norma de competência  - o órgão não foi extinto, donde inexiste alteração de competência da nova 
lei para os casos pendentes; o processo continua a ser judicial (de execução) e há -de ser tramitado até 
final em tal sede judicial.

6. Pelo exposto, violou a decisão a quo o disposto nos artigos 245º, n.º 2º, do CPPT, na redacção 
da Lei n.º 55 -A/2010, de 31.12, e 5º do ETAF -22º da LOFTJ.

Não foram apresentadas contra -alegações.
O processo de verificação e graduação de créditos foi autuado em 23 de Julho de 2010 (cf. 

fls. 3).
É o seguinte o teor do despacho recorrido (fls. 51 e segs.):
(….) Tendo em atenção que desde o dia 1 de Janeiro de 2011, o julgamento da questão mate-

rial dos processos de “verificação e graduação de créditos” foi retirada do âmbito dos poderes de 
conhecimento judicial, não unicamente por ter sido alterada a regra da sua competência, mas por 
ser retirada do poder jurisdicional a própria matéria da graduação, que cabe agora a uma entidade 
administrativa, o órgão de execução nos processos de execução fiscal, ou seja, aos chefes dos serviços 
de finanças, art. 149 do CPPT.

Deste modo, a jurisdição [o poder de solucionar os conflitos de interesses, individuais e concretos 
através do meio processual da verificação e graduação de créditos reclamados] art. 202/2 da CRP, 
que compreende o poder de dirimir os conflitos de interesses públicos e privados, pelos tribunais, em 
matéria de verificação e graduação de créditos, ou seja, o poder de proferir sentença de graduação 
de créditos, a partir de 1 de Janeiro de 2011, por aplicação da Lei 55 -A/2010, de 31/12, LOE 2011, foi 
retirado dos tribunais fiscais, passando a competir ao órgão de execução fiscal, art. 245/2 do CPPT.

Mantendo, embora, a execução fiscal a sua natureza judicial, sem prejuízo da participação dos 
órgãos da administração tributária nos actos que não tenham natureza jurisdicional, art. 103/1 da 
LGT, e sendo garantido aos interessados o direito de reclamação para o juiz da execução fiscal dos 
actos materialmente administrativos praticados por órgãos da administração tributária, nos termos do 
número anterior, a atribuição do poder de decisão quanto à matéria da graduação dos créditos recla-
mados ao órgão de execução fiscal, integrando tal acto na sua esfera de decisão, desjurisdicionaliza 
o acto de graduação em acto administrativo, acto não jurisdicional.

A alteração da LOE 2011, implica, deste modo, o desaparecimento da ordem judiciária, da espécie 
processual “verificação e graduação de créditos”, criando um novo meio processual jurisdicional, o 
processo judicial tributário de “reclamação da verificação e graduação de créditos”, art. 49/1_d, do 
ETAF, art. 97/1_0, do CPPT, com a consequente atribuição de competência de que inicialmente juiz 
tributário carecia.

Esta alteração da natureza jurídica do acto, afecta o poder jurisdicional de graduação, pas-
sando o juiz a poder decidir, art. 151/1 do CPPT, “a reclamação dos actos praticados pelos órgãos 
da execução fiscal”, ou seja, um tipo novo de acto do órgão da execução que se lhe acrescenta de 
“reclamação da verificação e graduação de créditos”, art. 97/1_0 do CPPT, a que a LOE 2011 confere 
natureza de processo urgente, com efeito suspensivo do acto administrativo de graduação dos créditos, 
art. 245/3/4 do CPPT.

Não existindo qualquer norma transitória de aplicação da LOE 2011 no tempo, entende -se que a 
lei de Orçamento é de aplicação imediata, a partir da data em que entra em vigor, o dia 1 de Janeiro 
de 2011, art.s 1/1/2, 2/1 e 3/2_a, da Lei 74/98 de 11/11, com a redacção da Lei 47/2007 de 24/8, e 187 
da LOE 2011, por isso, aplica -se aos processos pendentes, ainda sem decisão judicial de graduação 
dos créditos, todo o conjunto das alterações introduzidas pela LOE 2011, que constam do capítulo 
XV, procedimento, processo tributário e outras disposições, na secção 11, operada pelo art. 126, nos 
artigos, 97.º, 150.º, 151.º, 185.º, 245.º, 247.º, 248.º, 252.º, 256.º e 278.º do Código de Procedimento e 
de Processo Tributário e pelo art. 129 ao ETAF.

Pelo exposto,
Concluindo que a lei aplicável a situações jurídicas, não resolvidas definitivamente reguladas 

por normas diferentes do momento do seu surgimento, como surge da publicação da LOE 2011, que 



1720

fixa as consequências de factos jurídicos, deve ser de aplicação imediata, por atribuir ao juiz compe-
tência de que inicialmente carecia, em termos que conflituam com as normas anteriores que regiam o 
regime processual e, assim, atingindo as causas já instauradas e ainda não julgadas com trânsito em 
julgado e todos os termos processuais subsequentes, pelo que os processos em andamento seguem os 
termos da lei nova.

A LOE 2011, pela sua natureza formal e orgânica, assumiu outras e novas razões de interesse 
público, fixando normativamente que o interesse público a cumprir pela fazenda nacional e o interesse 
dos credores reclamantes, são melhor protegidos, com as decisões dos chefes dos serviços de finan-
ças, em matéria de graduação dos créditos concorrentes, reclamados, com os da FN no processo de 
execução fiscal.

Também por razões de interesse instrumental, entendeu a LOE 2011, que o melhor modo de 
defender as graduações, em concursos de créditos, nos processos de execução fiscal, passa a ser pela 
via administrativa, sem que os direitos a graduar sejam afectados pelo conflito de interesses a dirimir. 
Entendo, pois, que o princípio geral de que a lei rege para o futuro, atinge os processos de verificação 
e graduação de créditos, ainda sem sentença de graduação, que se achem pendentes nos tribunais, 
sendo imediatamente aplicável aos actos processuais a praticar, entre os quais “o acto final de gra-
duação”, que antes era “a sentença de graduação”, e agora é uma decisão administrativa, por estar 
doravante abrangido pela LOE 2011, na medida em que esta Lei alterou a pessoa jurídica competente 
para o produzir, já não com a natureza jurídica de sentença, mas de decisão em matéria tributária, e 
portanto, deve incluir todas as situações ainda não decididas por decisão judicial, isto é, os processos 
pendentes, sem sentença de graduação de créditos.

Sendo a competência judicial a medida da jurisdição [concreta, material] para uma determinada 
causa, a lei que fixa a medida concreta da jurisdição dos tribunais, a sua competência, embora não 
tendo natureza de uma lei orgânica, pois não suprime qualquer dos existentes TAF,s, nem altera a sua 
composição ou área territorial, todavia, tem dimensão processual, pois atribui -lhes questões novas 
para as quais antes não eram os competentes, o conhecimento da reclamação da graduação de créditos 
pelo órgão de execução fiscal.

A LOE 2011, o que faz é retirar ao Tribunal tributário e ao juiz o poder de julgar aquela espécie 
processual judicial, 9a espécie, [cfr. deliberação 825/2005 do CSTAF] designada de verificação e gra-
duação de créditos, que desaparece da ordem judicial, para ser erigida num novo meio judicial, o da 
reclamação da decisão de graduação. Assim, ao criar outra competência nova, para o conhecimento 
da “reclamação da graduação”, sempre modifica a sua competência anterior, que por um lado suprime 
da sua jurisdição e por outro lado cria outra de que inicialmente carecia.

Deste modo, as questões de graduação de créditos ainda não decididas, devem se apreciadas 
pelo órgão agora declarado, a partir de 1 de Janeiro de 2011, competente, mesmo em todas as causas 
pendentes, por aplicação imediata do art. 64 CPC, “ocorrendo alteração da lei reguladora da com-
petência considerada relevante quanto aos processos pendentes, o juiz ordena oficiosamente a sua 
remessa para o tribunal que a nova lei considere competente”,

A norma que rege a perpetuatio fori ou jurisdicionis, na jurisdição tributária, art. 5/1 do 
ETAF, “a competência dos tribunais da jurisdição administrativa e fiscal fixa -se no momento 
da propositura da causa, sendo irrelevantes as modificações de facto e de direito, ocorridas 
posteriormente” não se deve aplicar, pois deixa de existir acção de verificação e graduação de 
créditos, desaparece a espécie, o tipo específico de processo, que passa a ser um procedimento 
administrativo, da competência de um órgão da AF, art. 245/2 do CPPT, e deste modo, por se 
não se verificar uma mera modificação [irrelevante] da competência, pela lei nova, mas porque, 
enquanto se verifica o desaparecimento de uma espécie de processo judicial, que é doravante 
transformado na sua natureza e relegado para um mero “procedimento” de graduação de crédi-
tos, da competência de um órgão administrativo, surge a consequente atribuição de “uma nova 
competência” ao juiz que dela carecia.

Pelo exposto, aplicando o artigo 64 do Código de Processo Civil, ex vi artigo 2_ e, do Código de 
Procedimento e Processo Tributário, determino, após trânsito, a baixa dos autos na distribuição e a 
remessa ao órgão de execução fiscal competente para a verificação e graduação de créditos, art. 245/2 
do CPPT, na redacção da Lei 55 -A/2010, de 31/12».

Como se vê o Ministério Público no Tribunal Administrativo e Fiscal de Castelo Branco discorda 
deste entendimento e alega que a nova redacção do artigo 245, números 2, do CPPT, em vigor desde 
1 -1 -2011, somente é aplicável aos processos de verificação de créditos instaurados após aquela data, 
atento o preceituado no art.º 5.º, n.º 1, do ETAF.

Fundando -se tal conclusão, em seu entender, na concepção do preceito como norma de processo 
ou tramitação processual e não como norma de competência, concluindo que o órgão não foi extinto, 
donde inexiste alteração de competência da nova lei para os casos pendentes e que o processo continua 
a ser judicial (de execução) e há -de ser tramitado até final em tal sede judicial.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
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II Fundamentação
A questão a decidir consiste em saber se se a decisão recorrida enferma de erro de interpretação e 

aplicação do direito ao ter julgado que, face às alterações introduzidas no CPPT pela Lei n.º 55 -A/2010, 
de 31/12, os Tribunais Administrativos e Fiscais deixaram de ter competência para a apreciação e decisão 
dos processos judiciais de verificação e graduação de créditos e que, por isso, se impõe a remessa de 
todos os processos pendentes, desta espécie, ao órgão de execução para que este proceda à sua posterior 
tramitação e decisão.

Trata -se de questão idêntica à que constituiu objecto de diversos e recentes acórdãos deste Su-
premo Tribunal Administrativo, nomeadamente os proferidos nos recursos nºs. 362/11 e 384/11, de 
6/7/2011, para cuja exaustiva fundamentação se remete e cuja decisão (no sentido de que as alterações 
legislativas decorrentes da Lei n.º 55 -A/2010 não são aplicáveis aos processos judiciais de verificação 
e graduação de créditos pendentes nos Tribunais Administrativos e Fiscais em 1 de Janeiro de 2011, os 
quais continuam a seguir a forma processual vigente à data da sua instauração), também aqui se acolhe, 
por com essas fundamentação e decisão concordarmos integralmente, o que conduz à procedência do 
presente recurso.

Jurisprudência, esta, que foi seguida por inúmeros outros arestos deste Supremo Tribunal Adminis-
trativo, dos quais destacamos, por mais recentes, os acórdãos 623/11, de 14.09.2011, e 597/11, 510/11, 
500/11, 393/11, 499/11, 361/11, 632/11, e 595/11, todos de 13.07.2011, in www.dgsi.pt.

Daí que se entenda, remetendo para tal fundamentação, dar provimento ao presente recurso e 
revogar a decisão recorrida com a consequentemente baixa dos autos ao Tribunal “a quo” para aí pros-
seguirem os seus ulteriores termos, se a tanto nada mais obstar.

III. DECISÃO
Nestes termos, acorda -se em, dando provimento ao recurso, revogar a decisão recorrida e, con-

sequentemente, ordenar a baixa dos autos ao Tribunal “a quo” para aí prosseguirem os seus ulteriores 
termos, se a tanto nada mais obstar.

Sem custas.

Lisboa, 12 de Outubro de 2011. — Pedro Delgado (relator) — Casimiro Gonçalves — Ascensão 
Lopes. 

 Acórdão de 12 de Outubro de 2011.

Assunto:

Impugnação judicial. IVA. Correcções técnicas. Avaliação da matéria tributável.

Sumário:

 I —  Nos termos do artigo 85.º da LGT, a avaliação indirecta é subsidiária da avalia-
ção directa (cfr. o seu n.º 1) e a ela aplicam -se, sempre que possível e a lei não 
prescreva em sentido diferente, as regras da avaliação directa (cfr. o seu n.º 2).

 II —  A subsidiariedade da avaliação indirecta e a preferência pelos elementos ob-
jectivos de quantificação em detrimento dos subjectivos radicam no princípio 
constitucional da tributação das empresas pelo rendimento real (artigo 104.º n.º 
2 da Constituição).

 III —  O recurso à avaliação indirecta da matéria tributável não obstaria à possibilidade 
de serem efectuadas as “correcções técnicas” ou “meramente aritméticas” aos 
valores das deduções de IVA, pois que estas, in casu, são legalmente impostas 
em razão da inadmissibilidade de dedução do IVA resultante de operações si-
muladas (artigo 19.º n.º 3 do CIVA) e do respeitante a operações relativamente 
às quais não foi apresentado qualquer documento de suporte (artigo 19.º n.º 2 
do CIVA)

 IV —  Não pode, pois, a recorrente invocar legitimamente um pretenso direito à avaliação 
indirecta fundado no seu comportamento não cooperante, menos ainda procurar 
obviar a que sejam efectuadas correcções aos montantes indevidamente deduzidos 
por alegadamente o método das “correcções técnicas” ser um método directo de 
avaliação.
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Processo nº: 524/11 -30.
Recorrente: Corticeira Areal, Lda.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Isabel Marques da Silva.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
 - Relatório  -
1 — Corticeira Areal, Lda, com os sinais dos autos, recorre para este Supremo Tribunal da sentença 

do Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro, de 25 de Outubro de 2010, que julgou improcedente a 
impugnação judicial por si deduzida contra liquidações de IVA de 2000 a 2003 e juros compensatórios, 
no montante global de € 1.073.247,80, apresentando para tal as seguintes conclusões:

1ª — Verificados os pressupostos legais do recurso à avaliação indirecta da matéria tributável, 
não pode a Administração Fiscal aplicar outro método de avaliação, mormente o das correcções 
técnicas ou meramente aritméticas.

2ª — Nos termos do disposto nos arts. 10º do RCPIT, e nos arts. 75.º, n.ºs 1 e 2, als. A) e b), 81.º, 
n.º 1, 87.º, n.º 1, al. b), e 88.º, als. a) e b), da LGT, verificando -se o incumprimento dos deveres de 
cooperação, ou de esclarecimento da situação tributária por parte do sujeito passivo, ou a inexis-
tência ou insuficiência de contabilidade ou recusa de exibição da contabilidade e demais elementos 
legalmente exigidos, bem como a sua ocultação, destruição ou inutilização, a Administração Fiscal, 
não só pode, como deve, obrigatoriamente, avaliar a matéria tributável por métodos indirectos.

3ª — Segundo se deu por assente no probatório, a aqui recorrente, apesar de notificada para o efeito, 
não apresentou à Administração Fiscal quaisquer documentos de suporte dos registos contabilísticos.

4ª — Tendo a Administração Fiscal aplicado, na tributação efectuada, o método de avaliação 
directa, e preterido o método de avaliação indirecta, violou os referidos preceitos legais.

5ª — Ao sufragar o entendimento e procedimento da Administração Fiscal, a douta sentença 
incorreu igualmente em ilegalidade por violação dos referidos preceitos legais, não podendo, assim, 
manter -se na ordem jurídica.

Termos em que, e nos mais de direito, e sempre com o mui douto suprimento de Vossas Excelên-
cias, deve ser dado provimento ao presente recurso, revogando -se a sentença recorrida e anulando -se 
os actos tributários impugnados, com todas as consequências legais, como é de lei, direito e justiça.,

2 — Não foram apresentadas contra -alegações.
3 — O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal emitiu o parecer de fls. 111 

a 113, no qual conclui no sentido de que o recurso não merece provimento.
4 — Notificadas as partes do parecer do Ministério Público (fls. 114 a 116 dos autos), nada vieram 

dizer.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
 - Fundamentação  -
5 — Questão a decidir
É a de saber se, ao contrário do decidido, se impunha à Administração tributária determinar o IVA 

devido exclusivamente por métodos indirectos, enfermando de ilegalidade as sindicadas liquidações 
de IVA resultantes de “correcções técnicas”.

6 — Matéria de facto
Constam do probatório fixado na sentença recorrida os seguintes factos:
1. A Impugnante “Coriceira Areal, Lda.”, Contribuinte Fiscal n.º 503 008 672, com domicílio 

fiscal na Rua Francisco Rocha, Areal, São João de Der, em Santa Maria da Feira, constitui -se por es-
critura pública de 23/3/1993, com um capital social inicial de 1.000.000$00, com vista à actividade da 
indústria de cortiça (CAE 020522).

2. Na sequência de inspecção efectuada, credenciada pela Ordem de Serviço nº 33860, de 
30/4/2003, que decorreu entre 15/7/2003 e 21/4/2004, na qual foi prorrogado o prazo inicial de seis 
meses por despachos de 2/12/2003 e 23/2/2004, notificados à impugnante pelo ofício nº 8414826, de 
2/12/2003 e ofício nº 8414825, de 2/12/2003, e abrangeu os exercícios de 1999, 2000, 2001, 2002 e 
2003, foram emitidas, em 31/5/2004, as liquidações nº 4206494 a nº 4206536, referentes a IVA e juros 
compensatórios, relativas a 2000, 2001, 2002, e 2003, nos valores constantes do quadro de fls. 896/897 
do P.A., que admitiam pagamento até 31/7/2004, e se dão por integralmente reproduzidas.

3. No decurso da acção inspectiva, em 3/6/2003, a impugnante comunicou à Administração Tri-
butária que não dispunha de nenhum elemento da escrita (pastas de documentos), por ter ocorrido um 
furto, em 28/2/2003, conforme participação efectuada à GNR, documento de fls. 48/49 do P.A. que se 
dá por integralmente reproduzido.

4. A Administração Tributária recolheu junto da responsável pela contabilidade da impugnante, 
os elementos enunciados a fls. 7 do P.A. que se dão por integralmente reproduzidos.

5. Mário de Melo Lima, CF nº ………, na qualidade de sócio gerente da impugnante, declarou à 
Administração Tributária não conhecer Carlos Augusto da Silva, CF nº ………, com o qual não manteve 
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qualquer relação comercial, conforme documento de fls. 327 a 370 do P.A., que se dá por integralmente 
reproduzido.

6. Dá -se por integralmente reproduzido o teor do auto de declarações de Carlos Augusto Silva, 
constante de fls. 373/383, donde consta que o declarante faz biscates na construção civil, e desconhece a 
“Corticeira Areal, Lda”, com quem nunca teve negócios, nem preencheu e assinou as facturas emitidas 
a favor dessa sociedade, e que “vendeu” facturas ao Sr. Armando Rocha Reis de Moselos “a troco de 
5 e 10 contos” que ele vendia a outros contribuintes que as lançavam na sua contabilidade.

7. Carlos Augusto Silva encontra -se indiciado como emitente de facturas falsas nos processos 
instaurados pelo N.I.C. identificados a fls. 11 do P.A., que se dão por integralmente reproduzidos.

8. Nos anexos “P” apresentados pela impugnante, relativos ao cumprimento do disposto no 
artigo 28.º, nº 1, alínea f), do CIVA, foram mencionados, relativamente a 1999, 2000, 2001 e 2002, 
os montantes de €1.246.066,98, € 250.065,00 e € 164.338,27, alegadamente resultantes de operações 
comerciais com Carlos Augusto da Silva, que correspondem ao valor das facturas constantes do anexo 
45, que se dão por integralmente reproduzidas.

9. Armando Marques da Silva, CF nº ………, emitiu a favor da impugnante as facturas identifi-
cadas no quadro de fls. 21, e anexo 46 do relatório de inspecção, nos montantes aí mencionados, sem 
possuir meios para fornecer as mercadorias nos elevados montantes aí constantes, tendo apresentado 
declarações fiscais em que não constam os montantes dessas facturas, e participou à GNR de Lourosa 
o furto da sua contabilidade, ocorrido em 14/8/2002.

10. A impugnante contabilizou na sua contabilidade uma factura datada de 30/4/2003, e quatro 
facturas com datas posteriores, emitidas por Armando Marques da Silva, que também emitiu para outras 
sociedades as facturas constantes do quadro de fls. 25 do P.A., com datas posteriores a 14/8/2002, que 
se dá por reproduzido.

11. O sócio gerente da sociedade “Avelino&Almeida, Lda”, CF nº 503 841 790, possuía duas 
séries de livros de facturas, e declarou que as emitidas para a impugnante, identificadas no quadro de 
fls. 26 do P.A., e anexo 46 do relatório de inspecção, nos valores aí mencionados, que se dão por re-
produzidos, resultaram da segunda série de livros de facturas, e não foram levados à sua contabilidade 
por não corresponderem a operações reais.

12. Paulo Jorge Rodrigues Ferreira, CF nº ………, emitiu a favor da impugnante as facturas 
identificadas no quadro de fls. 27 do P.A., e anexo 46 do relatório de inspecção, nos montantes aí 
mencionados, sem possuir meios para fornecer mercadorias nos elevados montantes aí constantes, 
tendo declarado, em 16/9/2003, que os seus elementos de escrita estavam na posse do contabilista, e, 
no dia 18/9/2003, declarou ter sido assaltado no dia anterior tendo sido furtados do seu veículo os seus 
documentos pessoais, de que não requisitou segundas vias, bem como os elementos de escrita pedidos 
pela Administração Tributária.

13. Joaquim da Mota Loureiro, CF nº ………, a partir de Outubro de 2000 dedicou -se apenas à 
compra de rolhas e cortiça, e não concretizou a quem adquiriu os produtos vendidos à impugnante, 
tendo emitido 37 facturas a favor da impugnante, constantes do anexo 46 do relatório, sem que tivesse 
liquidado qualquer valor de IVA nos períodos de 2000 a 2003.

14. A Administração Tributária, mediante análise dos ficheiros informáticos referentes à contabi-
lidade da impugnante, apurou que foram efectuados registos com data posterior a 28/2/2003.

15. Com base na factualidade descrita em 3 a 14, a Administração tributária considerou simuladas 
as operações que correspondem ao valor das facturas constantes dos anexos 45 e 46, que se dão por 
integralmente reproduzidas, e consequentemente indevidamente deduzido o IVA constante dos quadros 
de fls. 30 e 31 do relatório, que se dão por integralmente reproduzido.

16. No dia 3/6/2003, a Administração Tributária notificou a impugnante para apresentar os docu-
mentos de suporte dos registos contabilísticos e identificar os meios de pagamento correspondentes, 
conforme documento de fls. 371 do P.A., e esta não apresentou qualquer documento, conforme auto 
de ocorrência de fls. 405 do P.A., que se dão por reproduzidos.

17. A Administração tributária considerou indevidamente deduzido o IVA referente às facturas 
identificadas no anexo 48 do relatório, que se dão por reproduzidas, por não terem sido apresentados 
os documentos aludidos em 16.

18. A administração Tributária, mediante correcções meramente aritméticas, quantificou o IVA 
indevidamente deduzido conforme quadros de fls. 33 a 36 do relatório da inspecção, nos valores aí 
mencionados, que se dão por integralmente reproduzidos.

19. A impugnante, em 29/10/2004, apresentou reclamação graciosa em relação às liquidações 
impugnadas, conforme documento de fls. 784 a 794, apreciada por despacho de fls. 800 a 803, e 806, 
que se dão por integralmente reproduzidos.

20. A presente impugnação foi apresentada em 23/2/2009, mediante registo postal.
7 — Apreciando
7.1 — Da alegada obrigatoriedade legal de recurso exclusivamente a métodos indirectos 

para determinação do IVA devido
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A sentença recorrida, a fls. 63 a 79 dos autos, julgou improcedente a impugnação deduzida contra 
as sindicadas liquidações de IVA, fundamentando o decidido, quanto à questão objecto de recurso, na 
preferência legal, com fundamento no disposto no n.º 2 do artigo 104.º da Constituição da República, 
pelos métodos directos de quantificação tributável, citando, a propósito da subsidiariedade da avaliação 
indirecta em face da avaliação directa o saudoso Professor SALDANHA SANCHES, na sua tese de 
doutoramento, p. 396 e quanto à preferência legal pelos elementos estritamente objectivos de quanti-
ficação em detrimento daqueles outros que envolvam a aplicação de elementos de ordem subjectiva 
a anotação ao artigo 81.º da Lei Geral Tributária de DIOGO LEITE DE CAMPOS e outros, a p. 357 
(cfr. sentença recorrida, a fls. 73 e 74 dos autos).

Não se conforma com o assim decidido a recorrente, que alega que verificados os pressupostos 
legais do recurso à avaliação indirecta da matéria tributável, não pode a Administração Fiscal aplicar 
outro método de avaliação, mormente o das correcções técnicas ou meramente aritméticas, sendo 
aquela obrigatória “in casu” pois que se deu por assente no probatório, a aqui recorrente, apesar de 
notificada para o efeito, não apresentou à Administração Fiscal quaisquer documentos de suporte dos 
registos contabilísticos, pelo que tendo a Administração fiscal preterido o método de avaliação indirecta, 
teria violado o disposto nos artigos 10º do RCPIT e 75.º, n.ºs 1 e 2, als. a) e b), 81.º, n.º 1, 87.º, n.º 1, al. 
b), e 88.º, als. a) e b), da LGT, o mesmo sucedendo à sentença recorrida ao sufragar o entendimento e 
procedimento da Administração Fiscal (cfr. as conclusões das alegações de recurso supra transcritas).

Vejamos.
No presente recurso as “correcções técnicas” efectuadas pela Administração tributária não são 

sindicadas no seu fundamento legal em face das disposições do Código do IVA e nos termos das quais 
se impunham — pois que, como bem decidiu a sentença objecto de recurso, não pode deduzir -se IVA 
resultante de operações simuladas (artigo 19.º n.º 3 do CIVA) nem o relativo a operações relativamente 
às quais não foi apresentado qualquer documento de suporte (artigo 19.º n.º 2 do CIVA)  -, apenas o são 
na medida em que, na perspectiva da recorrente, seriam métodos directos de determinação do imposto 
devido cuja utilização estaria legalmente postergada pois que, segundo alega, in casu a avaliação in-
directa seria legalmente obrigatória, ex vi do disposto nos artigos 10º do RCPIT e 75.º, n.ºs 1 e 2, als. 
a) e b), 81.º, n.º 1, 87.º, n.º 1, al. b), e 88.º, als. a) e b), da LGT.

Vejamos.
Omite o recorrente, entre as várias normas que cita para fundamentar legalmente a sua tese, a 

norma contida no artigo 85.º da LGT, norma esta que expressamente caracteriza a avaliação indirecta 
como subsidiária da avaliação directa (cfr. o seu n.º 1) e que dispõe que àquela se aplicam, sempre que 
possível e a lei não prescreva em sentido diferente, as regras da avaliação directa (cfr. o seu n.º 2).

É esta a regra fundamental a ter em conta, a que a sentença recorrida, aliás, indirectamente se 
reporta por via da invocação doutrinária de SALDANHA SANCHES e LEITE de CAMPOS, acres-
centando ainda, e bem, que a subsidiariedade da avaliação indirecta e a preferência pelos elementos 
objectivos de quantificação em detrimento dos subjectivos radica, afinal, no princípio constitucional 
da tributação das empresas pelo rendimento real (artigo 104.º n.º 2 da Constituição).

Parece pressupor a recorrente — mas sem razão, designadamente em face do disposto no n.º 2 do 
artigo 85.º da LGT -, que o recurso à avaliação indirecta da matéria tributável teria por consequência o 
afastamento da possibilidade de serem efectuadas as “correcções técnicas” ou “meramente aritméticas” 
aos valores das deduções, esquecendo que as correcções efectuadas no caso dos autos resultam de im-
posição legal, daí que não devessem ser postergadas mesmo no caso de ter sido efectuada a avaliação 
indirecta da matéria tributável (e sempre cairiam fora do âmbito de um eventual pedido de revisão da 
matéria tributável efectuada por métodos indirectos ex vi do n.º 14 do artigo 91.º da LGT).

Não pode, pois, a recorrente invocar legitimamente um pretenso direito à avaliação indirecta 
fundado no seu comportamento não cooperante, menos ainda procurar obviar a que sejam efectuadas 
correcções aos montantes indevidamente deduzidos por alegadamente o método das “correcções téc-
nicas” ser um método directo de avaliação, pois que, em obediência ao princípio da tributação pelo 
rendimento real (artigo 104.º n.º 2 da Constituição da República) à avaliação indirecta aplicam -se, 
sempre que possível e a lei não disponha em sentido diferente, as regras da avaliação directa (artigo 
85.º, n.º 2 da LGT), não sendo legalmente vedado efectuar “correcções técnicas” nos casos de avaliação 
indirecta da matéria tributável.

Improcedem, pelo exposto, as alegações da recorrente, estando o seu recurso votado ao insu-
cesso.

 - Decisão  -
8 — Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do 

Supremo Tribunal Administrativo, em negar provimento ao recurso, confirmando a sentença recorrida.
Custas pela recorrente.

Lisboa, 12 de Outubro de 2011. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Francisco Rothes — An-
tónio Calhau. 
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 Acórdão de 12 de Outubro de 2011.

Assunto:

Crédito Poupança emigrante. Decreto -Lei n.º 540/76, de 9 de Julho. Isenção parcial 
de sisa.

Sumário:

 I — De acordo com o artº 7º, n.º 1 do Decreto -Lei n.º 540/76 de 9 de Julho, na redacção 
dada pelo DL n.º 316/79, de 21 de Agosto, ficavam isentas de sisa as aquisições 
de prédios urbanos ou as suas fracções na parte em que a matéria colectável 
não excedesse o dobro do saldo revelado por uma conta emigrante, ou caso não 
houvesse recurso ao crédito, o dobro da parte do referido saldo, utilizado na 
aquisição.

 II —  Deste modo, tendo a impugnante efectuado parte do pagamento da aquisição 
a título de sinal com fundos de conta emigrante, beneficia a mesma de isenção 
equivalente ao dobro do valor do saldo utilizado, ainda que, na data da celebração 
da escritura de compra e venda, não fosse já titular de conta emigrante.

Processo n.º 542/11 -30.
Recorrente: Armanda Amélia Monteiro da Fonseca.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Valente Torrão.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. Arminda Amélia Monteiro da Fonseca, melhor identificada nos autos, veio recorrer da decisão 
do Mmº Juiz do Tribunal Tributário de Lisboa, que julgou improcedente a impugnação por si deduzida 
contra a liquidação do Imposto Municipal de Sisa, no montante de 7.5181,40 euros, apresentando, para 
o efeito, alegações nas quais conclui:

A) A sentença recorrida enferma de erros, nomeadamente em sede de matéria de facto, onde consta 
que “a Impugnante (ora recorrente) e Alves Ribeiro AS, outorgaram uma escritura de compra e venda 
(...)” em 28 de Janeiro de 2008, o que é errado, pois a data exacta é 28 de Janeiro de 2002;

B) Quanto à fundamentação da matéria de facto, invoca a M.ma Juíza a “razão de ciência das 
testemunhas, que dos autos constam”, mas não houve a inquirição das testemunhas indicadas pela 
recorrente (antes foi dispensada a inquirição, por despacho transitado, que se pode ler nos autos);

C) A sentença recorrida é nula, por omissão de pronúncia, e, de mérito (art.º 125.ºdo CPPT);
D) A M.ma Juíza a quo, limitando -se à singela afirmação de que não foi “tido em conta o regime 

de conta emigrante”, na liquidação do imposto, “nem tinha que ser”, porque “na data da aquisição a 
emigrante já não era titular da conta emigrante” e não podia beneficiar do respectivo regime, conclui 
pela improcedência de “todos os fundamentos da Impugnante”,

E) No entanto estes mesmos nem chegaram a ser apreciados minimamente pela M.ma Juíza a 
quo.

F) Donde a arguição de nulidade da sentença recorrida, por omissão de pronúncia sobre questão 
que a M.ma Juíza a quo devia apreciar, nos termos previstos no art.º 125.º do CPP Tributário.

G) A M.ma Juíza a quo fez uma aplicação cega do regime legal da conta emigrante, para efeito 
de liquidação do imposto municipal de sisa, reduzindo tudo ao apuramento da data de aquisição do 
imóvel, para saber se então era ou não a recorrente titular de uma conta emigrante;

H) Pondo de lado o que ficou provado em matéria de facto, quanto ao modo de pagamento do 
imóvel adquirido pela recorrente, concretizado através de cheques sacados na sua conta emigrante  - conta 
válida até 19 de Outubro de 1999, com o acréscimo dos seis meses seguintes  - em datas reportadas 
ainda ao estatuto de emigrante, na sequência da outorga do contrato de promessa de compra e venda, 
acompanhado de tradição do imóvel;

I) O facto nuclear da discussão em causa é que a recorrente teve uma conta emigrante e dela utilizou, 
quando detinha o estatuto de emigrante, cheques para a aquisição do imóvel objecto daquele contrato. 
O que importa, pois, é a utilização dessa conta para a compra de habitação, não é a circunstância de 
a reclamante ter deixado de comprovar anualmente, e perante a instituição de crédito, a qualidade de 
emigrante;

J) Doutro modo, está a sentença em crise inquinada de erro de direito, aplicando incorrectamente, 
com uma interpretação meramente literal, o regime previsto no Decreto -Lei n.º 540/76, de 9 de Julho, 
na redacção do art.º 1.º do Decreto -Lei n.º 316/79, de 21 de Agosto, em conjugação com o regime do 
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sistema poupança emigrante constante do Decreto -Lei n.º 323/95, de 29 de Novembro, e da Portaria 
n.º 1476/95, de 23 de Dezembro, regime de que a recorrente pretende beneficiar quanto à liquidação 
do imposto municipal de sisa ora questionada, para lhe ser reconhecido o direito à redução desse im-
posto.

Termos em que, dando -se provimento ao recurso, revogando -se a sentença proferida pelo Tribunal 
a quo, se fará Inteira JUSTIÇA.

2. O MºPº emitiu o parecer que consta de fls. 94 no qual defende a manutenção da decisão re-
corrida.

3. Colhidos os vistos legais cabe agora decidir.
4. Com interesse para a decisão foram dados como provados os seguintes factos:
1º). Em 11/10/1999 a Impugnante outorgou contrato de promessa de compra e venda, como pro-

mitente compradora e promitente vendedor Alves Ribeiro, SA, referente à fracção autónoma designada 
pela letra “A”, 7º andar, do prédio designado por lote 99/043, pelo valor de 28.600.000$00 (€142.656,20) 
e do estacionamento pelo valor de 1.800.000$00 (8.978,36 euros) (cf. 20 a 24);

2º). O Banco Comercial Português, S.A. declarou que para efeito de beneficiar de isenção de sisa a 
sua cliente  - Armanda Amélia Monteiro Fonseca  - utilizou o valor de 13.300.000$00 (66.340,12), através 
do cheques nºs 9528145034, 8628148035, 7728148036 e 5028148039, todos emitidos à ordem de Alves 
Ribeiro, S.A, sacados na conta emigrante daquela instituição com o n.º 17520199 com P.Q.E válido 
até 19 de Outubro de 1999, exercendo o mesmo estatuto de emigrante durante os 6 meses seguintes. 
Estes cheques de 22/10/1999, 12/11/1999, 17/12/1999 e 21/01/2000, foram utilizados na aquisição da 
fracção autónoma designada pela letra “M” a que corresponde o 7º esquerdo, do prédio designado por 
lote 99/043 e inscrito na matriz predial urbana da freguesia de Sta Maria dos Olivais, sob o artº 3398 
e a fracção autónoma designada pela letra “BD” a que corresponde o estacionamento 17.24 da mesma 
freguesia e inscrito na matriz predial urbana sob o artº 3805º (fl. 18 processo de reclamação graciosa 
apenso e 21 dos autos);

3º).Em 28/01/2008 a Impugnante e Alves Ribeiro, SA, outorgaram uma escritura de compra e vem 
com mútuo dos bens identificados no ponto anterior (fls. 16 e 18 seguintes do processo de reclamação 
graciosa apenso).

4º). A Impugnante efectuou o pagamento do Imposto Municipal de Sisa, no valor de €7.581,40, 
que incidiu sobre o valor global de €142.656,20, referente ao prédio identificados no ponto 2 (fls. Cfr. 
termo de declaração n.º 36143/20002 a fl.20);

5º) Na liquidação do imposto identificado no ponto só foi abatido o valor de €1.767.76 (fls.20).
5. A questão a decidir nos presentes autos é a de saber se a impugnante tinha direito à redução/

isenção do imposto municipal de sisa relativo a aquisição de imóvel, em virtude da aquisição deste 
com fundos de conta poupança emigrante.

É certo que nas conclusões das alíneas A) e B) a recorrente invocou que “A sentença recorrida 
enferma de erros, nomeadamente em sede de matéria de facto, onde consta que “a Impugnante (ora 
recorrente) e Alves Ribeiro AS, outorgaram uma escritura de compra e venda (...)” em 28 de Janeiro 
de 2008, o que é errado, pois a data exacta é 28 de Janeiro de 2002;

e que
“Quanto à fundamentação da matéria de facto, invoca a M.ma Juíza a “razão de ciência das teste-

munhas, que dos autos constam”, mas não houve a inquirição das testemunhas indicadas pela recorrente 
(antes foi dispensada a inquirição, por despacho transitado, que se pode ler nos autos);

Porém, tanto num caso como noutro, tratou -se de mero lapso material que o Mmº Juiz corrigiu 
antes da subida do recurso (v. fls. 85/86), pelo que haverá apenas que apreciar o conteúdo das restantes 
conclusões, das quais resulta como única questão a decidir a acima identificada.

5.1. A decisão recorrida julgou improcedente a impugnação por considerar que a data que releva 
para efeitos de aquisição do imóvel é a data da celebração da respectiva escritura e que, nesta data, a 
recorrente já não era titular de conta emigrante.

Por sua vez, a recorrente entende que o facto nuclear da discussão em causa é que a recorrente teve 
uma conta emigrante e dela utilizou, quando detinha o estatuto de emigrante, cheques para a aquisição 
do imóvel objecto daquele contrato, O que importa, pois, é a utilização dessa conta para a compra de 
habitação, não é a circunstância de a reclamante ter deixado de comprovar anualmente, e perante a 
instituição de crédito, a qualidade de emigrante.

Vejamos então qual dos argumentos procede.
5.2. O Decreto -Lei n.º 540/76, de 9 de Julho veio instituir o sistema e poupança -crédito, de que 

somente podiam beneficiar os emigrantes portugueses. A poupança -crédito tinha por fim auxiliar a 
construção ou aquisição de prédios urbanos e a aquisição de prédios rústicos, quer se destinem a habi-
tação própria ou a exploração agrícola directa, quer a rendimento.

O interessado na concessão do crédito só podia beneficiar dele se nos seis meses anteriores à 
apresentação do pedido tivesse transferido para Portugal, através de qualquer instituição de crédito do 
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Estado ou nacionalizada, uma importância em moeda estrangeira cujo contravalor em escudos fosse 
pelo menos igual ao montante do empréstimo solicitado.

Por sua vez, o art.º 7º desse mesmo diploma, determinava que beneficiavam de isenção de sisa 
as aquisições de prédios ou suas fracções autónomas efectuadas com empréstimos concedidos nos 
termos deste diploma.

Na redacção dada pelo DL n.º 316/79, de 21 de Agosto, este art.º 7º passou a estabelecer que 
ficavam isentas de sisa as aquisições de prédios urbanos ou as suas fracções na parte em que a matéria 
colectável não excedesse o dobro do saldo revelado por uma conta emigrante, ou caso não houvesse 
recurso ao crédito, o dobro da parte do referido saldo, utilizado na aquisição.

Ora, conforme resulta dos autos, a impugnante foi titular de uma conta emigrante, ao abrigo da 
qual iniciou o pagamento das fracções em questão nos autos (facto 2º do probatório supra), tendo pago 
o valor de 66.340,12 euros.

Sendo o valor tributável de 142.656,20 euros (v. facto 4º do probatório), a recorrente beneficiava de 
isenção de sisa até ao dobro do valor utilizado da conta poupança emigrante (66.340,12 x 2= 132.680,24).

Portanto, tendo ficado provada a utilização de saldo de conta poupança emigrante na aquisição, 
e tendo -se esta realizado, efectivamente, é irrelevante que na data da escritura a recorrente já não 
fosse titular da conta poupança emigrante se, no momento em que iniciou o pagamento detinha essa 
qualidade.

O art.º 7º acima citado é bem claro, exigindo apenas que haja mobilização de saldo de conta pou-
pança emigrante. E bem se compreende que assim seja. É que, o benefício visava auxiliar a construção 
ou aquisição de prédios urbanos e a aquisição de prédios rústicos, quer se destinem a habitação própria 
ou a exploração agrícola directa, quer a rendimento efectuadas com remessas de emigrantes. Ora, pro-
vada a origem do montante aplicado, tem de entender -se que a recorrente beneficiava da isenção nos 
termos acima referidos e até dobro do valor do saldo utilizado na aquisição.

Efectuando os cálculos temos que a recorrente apenas teria de pagar sisa sobre 9.975,96 eu-
ros (valor tributável — 142.656,20 euros — menos o dobro do valor do saldo utilizado na aquisi-
ção — 132.680,24 euros).

Pelo que ficou dito, o recurso procede.
6. Nestes termos e pelo exposto, concede -se provimento ao recurso, revoga -se a decisão recorrida 

e julga -se procedente a impugnação, anulando -se a liquidação na parte impugnada.
Custas pela Fazenda Pública apenas em 1ª instância.

Lisboa, 12 de Outubro de 2011. — Valente Torrão (relator) — Casimiro Gonçalves — António 
Calhau. 

 Acórdão de 12 de Outubro de 2011.

Assunto:

Prescrição. Suspensão da prescrição. Pagamento em prestações. DL n.º 124/96.

Sumário:

 I — No âmbito do pagamento em prestações autorizado ao abrigo do regime previsto no 
DL 124/96, de 10/8 (Lei Mateus), a paragem do respectivo processo de execução, 
decorrente de tal autorização, é imputável ao contribuinte.

 II — Nos termos do n.º 5 do art. 5º do mesmo DL 124/96, o prazo de prescrição suspende-
-se durante o período de pagamento em prestações, entendendo -se período de 
pagamento aquele que foi concedido ao contribuinte para pagar e não apenas 
aquele em que efectivamente pagou.

 III — Só a exclusão daquele regime, que opera com o respectivo despacho de exclusão, 
determina o levantamento da suspensão da execução com a consequente cessação 
do seu efeito interruptivo do prazo de prescrição.

Processo n.º 593/11 -30.
Recorrente: Sporting Clube Farense.
Recorrido: Centro Distrital de Segurança Social de Faro e Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Casimiro Gonçalves.
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Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1.1. Por apenso à execução fiscal n.º 1058199801021562 e apensos, instaurada contra Sporting 
Clube Farense, com os demais sinais dos autos, foram reclamados créditos pelo Centro Distrital de 
Segurança Social de Faro e pela Fazenda Pública.

A executada impugnou alguns dos créditos reclamados, invocando, alem do mais, a prescrição 
dos mesmos.

E no seguimento foi pelo TAF de Loulé proferida sentença que julgou parcialmente improcedente 
a impugnação de tais créditos (declarando prescritas ou inexigíveis apenas parte das dívidas reclamadas 
nos autos).

1.2. Do assim decidido recorre a executada Sporting Clube Farense, rematando as alegações do 
recurso com a formulação das Conclusões seguintes:

A) A douta sentença recorrida deu como assentes os factos contidos na alínea F), a fls. 171 e 
172, em que se considera que, relativamente aos processos de execução nºs. 1058199701604023, 
1058199801606344 e 10582001602624, o deferimento do pagamento em prestações no âmbito 
do Plano Mateus ocorreu em 24 -07 -1998 e apenas foram pagas três dessas prestações no dia 
26 -06 -1999;

B) Não obstante, a douta sentença recorrida, a fls. 174, julgou que as dívidas de tais processos não 
se encontravam prescritas por ter sido suspenso o prazo da prescrição em virtude da adesão ao Plano 
Mateus ter ocorrido em 14 -05 -1997 e a exclusão do mesmo ter operado em 17 -02 -2000;

C) Contudo, como se deu como assente na douta sentença, quanto às dívidas dos três mencionados 
processos de execução, as respectivas prestações apenas vieram a ser pagas decorridos que foram onze 
meses sobre o referido deferimento das prestações;

D) O Decreto -Lei n.º 124/96 que instituiu o vulgarmente denominado Plano Mateus, previa a 
suspensão da prescrição das dívidas abrangidas pela regularização prestacional “durante o período de 
pagamento em prestações”, nos termos do n.º 5 do artigo 5º do citado diploma;

E) Da mesma forma que, em matéria penal, a Lei n.º 51 -A/96, de 9 de Dezembro, definiu que a 
adesão (e correspectiva autorização) ao plano prestacional suspendia o processo penal fiscal durante o 
período em que o acordo durava, nos termos do artigo 2º n.º 2 desta Lei;

F) Por outro lado, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 5º do Decreto -Lei n.º 124/96, cada 
uma das prestações deveria ser paga até final do mês a que diz respeito, ou seja, a primeira prestação 
destas dívidas deveria ter sido paga até final do mês de Julho de 1998, bem como as restantes iguais e 
sucessivas prestações que se venciam nos meses seguintes;

G) E, como resulta do probatório fixado na douta sentença, o que é facto é que o aqui recorrente 
não pagou atempadamente nenhuma dessas prestações;

H) Sendo certo que a falta de pagamento atempado de qualquer das prestação ao abrigo do citado 
Plano Mateus apenas poderia ser relevada nos termos do n.º 4 do artigo 5º do respectivo Decreto -Lei, 
o que não aconteceu;

I) Pelo que, ainda que a deliberação da Segurança Social para a exclusão do plano prestacional 
apenas tenha ocorrido em 2000, na verdade, o não pagamento pontual das prestações operou, por força 
da lei, a exclusão do respectivo regime de pagamento prestacional;

J) O que, por sua vez, ocasionou a cessação da suspensão do prazo da prescrição que se tinha 
iniciado com o deferimento da adesão ao mesmo;

L) Ou seja, no caso concreto e quanto às dívidas dos três processos de execução objecto do presente 
recurso, a adesão ao Plano Mateus não produziu qualquer efeito no que respeita ao prazo da prescrição, 
na medida em que a suspensão do prazo iniciou -se em Julho de 1998 e terminou no mesmo mês por 
falta de pagamento da primeira prestação.

M) No mesmo sentido decidiu o douto acórdão do Tribunal da Relação de Évora proferido a 
20 -12 -2005 no Proc. n.º 2063/05 -1 da 1ª Secção, embora tal decisão se pronuncie sobre a cessação 
da suspensão do prazo de prescrição da responsabilidade criminal, pois as situações em apreço são 
manifestamente análogas e a suspensão do prazo de prescrição das dívidas merece igual tratamento e 
interpretação jurídica.

N) Termos em que a sentença recorrida, aliás, douta, padece de erro de julgamento quando de-
cide, quanto às dívidas objecto do presente recurso, em contradição com os factos tidos por provados 
na mesma e, concretamente, em violação do disposto no artigo 5º do citado Decreto -Lei n.º 124/96, 
o qual deve ser interpretado no sentido de que a exclusão do plano prestacional opera com a falta de 
pagamento atempada e não devidamente justificada e que a suspensão do prazo de prescrição cessa 
com a exclusão assim determinada.

Termina pedindo a procedência do recurso e a revogação da sentença, na parte em que é recorrida, 
declarando -se, consequentemente, prescritas as dívidas dos processos de execução supra identifica-
dos.

1.3. Não foram apresentadas contra -alegações.



1729

1.4. O MP emite Parecer no qual se pronuncia pela improcedência do recurso, nos termos se-
guintes:

«Afigura -se -nos que o recurso não merece provimento.
Com efeito, em relação às dívidas exequendas dos processos nºs. 1058199701604023, 

1058199801606344 e 10582001602624, não se nota contradição entre os factos tidos por provados na 
sentença e a parte decisória da mesma.

Assim consta do probatório  - ponto f) a fls. 171 e 172 (quadro), que nos processos executivos 
referidos foi pedido o pagamento em prestações, deferido em 24.07.1998, não constando que tenha 
havido a exclusão do regime previsto no Decreto -Lei 124/96 em 17.02.2000 (v. outras informações 
 - quadro de fls. 171 e 172).

A tal conclusão se chega por referência ao ofício de fls. 145 dos serviços de finanças de Faro.
Ora o que sobre esta matéria se diz na sentença recorrida é que «relativamente aos processo 

nºs. 10581058199701604023, 1058199801606344 e 10582001602624, as dívidas respectivas não se 
encontram prescritas porque se encontra suspensa a contagem do prazo de prescrição, pois, não ocorreu 
a exclusão do plano de pagamento prestacional».

Assim, considerando que, face aos termos do n.º 5 do artigo 5º do DL 124/96, de 10 de Agosto, o 
prazo de prescrição das dívidas se suspende durante o período de pagamento das prestações autorizadas, 
entendendo -se como período de pagamento aquele que foi concedido ao contribuinte para pagar e não 
apenas aquele em que ele efectivamente pagou, sendo que a só a exclusão do regime previsto naquele 
Decreto -Lei determina a cessação do efeito suspensivo do prazo de prescrição  - cf. Acórdãos do Supremo 
Tribunal Administrativo de 25.06.2008, recurso 446/08, de 25.06.2008, recurso 446/08, e de 14.07.2008, 
recurso 431/08  - afigura -se -nos também que, aquelas dívidas não se deverão considerar prescritas.

Termos em que somos de parecer que o presente recurso deve ser julgado improcedente, confirmando-
-se o julgado recorrido.»

1.5. Corridos os Vistos legais, cabe decidir.
FUNDAMENTOS
2.1. Na sentença recorrida julgaram -se provados os factos seguintes:
A)  - A Administração Fiscal instaurou o processo de execução fiscal n.º 1058199801021562 e 

apenso, contra o executado SPORTING CLUBE FARENSE, contribuinte n.º 501225005, com sede 
na Praça de Tânger, em Faro, para cobrança coerciva de dívidas de IRS de 1996, 1997, 1998, IRC de 
1997, 1996, cfr. processo principal em apenso.

B)  - Na execução foi penhorado, em 18/01/2001 (fls. 8 do apenso):
«Prédio urbano de seis pavimentos incluindo Cave, destinado à Prática Desportiva, Sede Social 

do Clube, Estabelecimento Hoteleiro e Loja com a área coberta de 3.618 m2 e descoberta de 159 m2 
(...) inscrito na respectiva matriz predial da freguesia da Sé sob o artigo 7214 com o valor patrimonial 
de 11.006.753,73 € (onze milhões seis mil setecentos e cinquenta e três euros e setenta e três cênti-
mos).»

C)  - Da certidão de teores das descrições e das inscrições de titularidade e dos encargos em vigor 
resulta com interesse para a decisão (cfr. fls. 17 e segs. do apenso):

F1 9960723011  - AP. 11 de 1996/07/23 – PENHORA
PROVISÓRIO POR DÚVIDAS
DATA DA PENHORA: 1996/07/18
QUANTIA EXEQUENDA: 11.025.919$00
SUJEITO(S) ACTIVO(S):
Fazenda Nacional
(...)
F1 9960723012  - AP. 12 de 1996/07/23  - PENHORA
PROVISÓRIO POR DÚVIDAS
DATA DA PENHORA: 1996/07/18
QUANTIA EXEQUENDA: 18.942.520$00
SUJEITO(S) ACTIVO(S):
Fazenda Nacional
(...)
F1 9960723013  - AP.13 de 1996/07/23  - PENHORA
PROVISÓRIO POR DÚVIDAS
DATA DA PENHORA: 1996/07/18
QUANTIA EXEQUENDA: 70.783.310$00
SUJEITO(S) ACTIVO(S):
Fazenda Nacional
(...)
F1 9960723014  - AP. 14 de 1996/07/23  - PENHORA
PROVISÓRIO POR DÚVIDAS
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DATA DA PENHORA: 1996/07/18
QUANTIA EXEQUENDA: 39.581.402$00
SUJEITO(S) ACTIVO(S):
Fazenda Nacional
(...)
AVERB.  - AP. 29 de 1997/01/24  - CONVERSÃO EM DEFINITIVA
DA APRESENT. 11 DE 1996/07/23  - PENHORA
(...)
AVERB.  - AP. 30 de 1997/01/24  - CONVERSÃO EM DEFINITIVA
DA APRESENT. 12 DE 1996/07/23  - PENHORA
(...)
AVERB.  - AP. 31 de 1997/01/24  - CONVERSÃO EM DEFINITIVA
DA APRESENT. 13 DE 1996/07/23  - PENHORA
(...)
AVERB.  - AP. 32 de 1997/01/24  - CONVERSÃO EM DEFINITIVA
DA APRESENT. 14 DE 1996/7/23  - PENHORA
(...)
F1 9990302011  - AP.11 de 1999/03/02  - PENHORA
DATA DA PENHORA: 1999/02/26
QUANTIA EXEQUENDA: 56.559.007$00
SUJEITO(S) ACTIVO(S):
Fazenda Nacional
(...)
F2 0010125035  - AP. 35 de 2001/01/25  - PENHORA
DATA DA PENHORA: 2001/01/18
QUANTIA EXEQUENDA: 4.921.727$00
SUJEITO(S) ACTIVO(S):
Fazenda Nacional
(...)
F2 0010125036  - AP. 36 de 2001/01/25  - PENHORA
DATA DA PENHORA 2001/01/18
QUANTIA EXEQUENDA: 230.571.088$00
SUJEITO(S) ACTIVO(S):
Fazenda Nacional
(...)
F2 0010125037  - AP. 37 de 2001/01/25  - PENHORA
DATA DA PENHORA: 2001/01/18
QUANTIA EXEQUENDA: 2.272.936$00
SUJEITO(S) ACTIVO(S):
Fazenda Nacional
(...)
F2 0010125038  - AP. 38 de 2001/01/25  - PENHORA
DATA DA PENHORA: 2001/01/18
QUANTIA EXEQUENDA: 32.230.543$00
SUJEITO(S) ACTIVO(S):
Fazenda Nacional
(...)
F2 0010125039  - AP. 39 de 2001/01/25  - PENHORA
DATA DA PENHORA: 2001/01/18
QUANTIA EXEQUENDA: 9.122.615$00
SUJEITO(S) ACTIVO(S):
Fazenda Nacional
D)  - Pelo Centro Distrital de Segurança Social de Faro, foi reclamado um crédito no montante 

global de 2.269.289,40 €, a que acrescem juros vincendos até efectivo e integral pagamento, cfr. 5 e 
segs. dos presentes autos.

D  - 1) As contribuições a que se refere a alínea anterior respeitam aos seguintes períodos – cfr. 
fls. 6 a 8 dos presentes autos): 

Data Referência Contribuições Juros Vencidos

1990 -11  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.635,20 EUR 14.000,94 EUR
1990 -12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.327,42 EUR
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Data Referência Contribuições Juros Vencidos

1991 -01  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.725,77 EUR 12.308,63 EUR
1991 -02  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.216,39 EUR 13.485,42 EUR
1991 -08  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 647,23 EUR 1.602,02 EUR
1991 -09  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.660,52 EUR 8.997,07 EUR
1991 -10  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.167,32 EUR 10.171,61 EUR
1991 -11  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.136,74 EUR 14.875,52 EUR
1991 -12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.325,40 EUR 10.413,32 EUR
1992 -01  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.637,49 EUR 13.480,43 EUR
1992 -02  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.653,78 EUR 8.678,46 EUR
1992 -03  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477,72 EUR 1.125,13 EUR
1992 -04  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.345,01 EUR 26.492,87 EUR
1992 -05  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.745,98 EUR 20.248,69 EUR
1992 -06  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.579,20 EUR 24.281,38 EUR
1992 -07  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.995,89 EUR 22.742,64 EUR
1992 -08  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.567,25 EUR 23.831,26 EUR
1992 -09  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.277,91 EUR 25.208,39 EUR
1992 -10  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.384,84 EUR 25.219,70 EUR
1992 -11  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.291,34 EUR 33.567,55 EUR
1992 -12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.634,45 EUR 25.307,25 EUR
1993 -01  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.760,58 EUR 25.346,40 EUR
1993 -02  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.714,95 EUR 25.013,76 EUR
1993 -03  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.589,81 EUR 16.053,97 EUR
1993 -04  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.483,33 EUR 26.155,08 EUR
1993 -05  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.234,13 EUR 27.463,47 EUR
1993 -06  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.245,45 EUR 25.166,85 EUR
1993 -07  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.989,76 EUR 20.331,16 EUR
1993 -08  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.202,71 EUR
1993 -09  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.771,53 EUR 25.481,76 EUR
1993 -10  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.471,31 EUR 26.608,54 EUR
1993 -11  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.865,41 EUR 34.930,45 EUR
1993 -12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.453,11 EUR 26.034,46 EUR
1994 -10  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 997,10 EUR 1.730,17 EUR
1994 -11  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.896,13 EUR 28.980,25 EUR
1994 -12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.301,83 EUR 20.854,06 EUR
1995 -01  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.705,75 EUR 19.609,47 EUR
1995 -02  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.047,99 EUR 10.010,63 EUR
1995 -03  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.168,74 EUR 19.898,33 EUR
1995 -04  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.427,72 EUR 20.073,26 EUR
1995 -05  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.375,42 EUR 19.741,27 EUR
1995 -06  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.628,87 EUR 12.016,99 EUR.
1995 -07  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.190,56 EUR 11.182,76 EUR
1995 -08  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.421,36 EUR 22.139,67 EUR
1995 -09  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.725,18 EUR 19.281,19 EUR
1995 -10  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.114,37 EUR 22.599,01 EUR
1995 -11  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.057,41 EUR 28.113,49 EUR
1995 -12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.982,37 EUR 21.802,35 EUR
1996 -01  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.755,40 EUR 22.612,15 EUR
1996 -02  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.204,52 EUR 14.441,44 EUR
1996 -03  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.324,66 EUR 22.776,16 EUR
1996 -04  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.017,89 EUR 23.488,09 EUR
1996 -05  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.687,72 EUR
1996 -06  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.566,59 EUR 10.216,41 EUR
1996 -08  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.681,10 EUR 3.539,59 EUR
1996 -09  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.121,64 EUR 13.210,76 EUR
1996 -10  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.825,30 EUR 17.837,41 EUR
1996 -11  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.091,34 EUR 25.620,48 EUR
1996 -12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.869,95 EUR 18.739,11 EUR
1997 -01  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.162,48 EUR 20.138,93 EUR
1997 -02  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.441,87 EUR 21.485,94 EUR
1997 -03  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.151,97 EUR 19.668,09 EUR
1997 -04  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.515,23 EUR 19.876,41 EUR
1997 -05  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.479,57 EUR 20.789,33 EUR
1997 -06  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.401,43 EUR 13.408,31 EUR
1997 -07  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.119,3 6 EUR 10.602,99 EUR
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Data Referência Contribuições Juros Vencidos

1997 -08  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.255,62 EUR 6.040,60 EUR
1997 -09  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.541,60 EUR 10.839,54 EUR
1997 -10  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.942,97 EUR 15.653,77 EUR
1997 -11  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.889,67 EUR 22.065,00 EUR
1997 -12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.468,36 EUR 15.857,90 EUR
1998 -01  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.975,16 EUR 15.131,05 EUR
1998 -02  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.135,38 EUR 10.838,57 EUR
1998 -03  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.659,38 EUR 15.493,21 EUR
1999 -05  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.669,25 EUR 3.265,63 EUR
1999 -06  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.542,35 EUR 4.877,27 EUR
1999 -07  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.766,14 EUR 3.276,54 EUR
1999 -08  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.811,59 EUR 2.417,97 EUR
1999 -09  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.684,34 EUR 1.431,69 EUR
1999 -11  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.846,91 EUR 3.192,94 EUR
2001 -12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.951,68 EUR
2002 -01  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.468,05 EUR 1.406,79 EUR
2002 -02  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.544,94 EUR 1.425,17 EUR
2002 -03  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.107,65 EUR 1.159,21 EUR
2002 -04  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.274,62 EUR 1.228,29 EUR
2002 -05  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.405,06 EUR 744,68 EUR
2005 -04  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.950,97 EUR 531,18 EUR
2005 -05  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.722,58 EUR 292,84 EUR
2005 -06  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.438,69 EUR 390,19 EUR
2005 -07  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.267,73 EUR 340,16 EUR
2005 -08  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.704,68 EUR 378,65 EUR
2005 -09  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.986,66 EUR 258,26 EUR
2005 -10  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.017,72 EUR 242,13 EUR
2005 -11  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.057,71 EUR 336,35 EUR
2005 -12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.696,15 EUR 269,62 EUR
2006 -05  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.685,10 EUR 84,26 EUR

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 881.641,80 EUR 1.387.647,60 EUR

 E)  - Pelo Representante da Fazenda Pública foi reclamado (fls. 22 e segs. dos presentes autos):
E -1)  - Processo de Execução Fiscal n.º 1058199201016962 e apensos, instaurado por dívida de 

IVA do quarto trimestre de 1991, imposto e juros compensatórios (certidões de dívida n.º 522 e 523, 
respectivamente) na quantia total de 668,50 € (645,17 6 referente a imposto e 23,33 € referente a juros 
compensatórios). São devidos juros de mora desde 1992/06/13. Em 1997/03/04 foi efectuado um paga-
mento por conta, no valor total de 668,50 €, referente ao imposto em falta e aos juros compensatórios. 
Encontra -se em dívida o valor de 439,56 €, referente a juros de mora que se reclamam.

E -2)  - Processo de Execução Fiscal n.º 1058199301042653, apensado aos presentes autos, instau-
rado por dívida de IRC do ano de 1990 (certidão de dívida n.º 930199359) na quantia total de 118.955,25 
€. São devidos juros de mora desde 1993/08/10. Em 2006/11/20 foi efectuado um pagamento por conta 
no valor de 77.566,33 €, referente a imposto. Em 2006/12/20 foi efectuado um pagamento por conta 
no valor de 30.230,28 €, referente a imposto. Encontra -se em dívida o valor de 11.158,64 € referente 
a quantia exequenda e 39.892,22 € de juros de mora que também se reclamam.

E -3)  - O Processo de Execução Fiscal n.º 1058199301042912, instaurado por dívida de IRC do 
ano de 1991 (certidão de dívida n.º 930199877) na quantia total de 155.663,58 €. São devidos juros de 
mora desde 1993/09/02. Encontra -se em dívida o valor de 155.663,58 € referente a quantia exequenda, 
56.039,04 € de juros de mora.

E -4)  - Para garantia das dívidas a que se referem as alíneas E -1), E -3) e E -5), foi penhorado o 
prédio urbano inscrito na matriz predial da Sé sob o artigo n.º 7.214 e registado na Conservatória do 
Registo Predial de Faro sob o n.º 2456/970124, em 1994/05/09 (Apresentação n.º 33 de 1994/05/27), 
que caducou, cfr. fls. 51 e 106 destes autos.

E -5)  - No processo Execução Fiscal n.º 1058199401040995, instaurado por dívida de IVA, garantida 
por penhora, da quantia total de 353.065,65 €, referente às liquidações a seguir discriminadas: 

Certidão número Imp. Em Falta Juros Comp. Período Prazo Cobrança

3479 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293.168,17 € – 933T 1994/11/08
3478 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.972,64 € – 931T 1994/11/08



1733

Certidão número Imp. Em Falta Juros Comp. Período Prazo Cobrança

3477 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.795,64 € – 932T 1994/11/08
3482 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 1.503,84 € 932T 1994/11/08
3483 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 5.088,59 € 931T 1994/11/08
3484 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 3.586,49 € 933T 1994/11/08
2252 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 537,77 € – 894T 1994/11/08
2253 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987,54 € – 893T 1994/11/08
2254 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.565,49 € – 8906 1994/11/08
2255 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 549,85 € 894T 1994/11/08
2256 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 1.069,476 893T 1994/11/08
2257 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 4.039,456 8906 1994/11/08
2415 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169,59 € – 902T 1994/11/08
2416 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.951,57 € – 904T 1994/11/08
2417 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.284,65 € – 903T 1994/11/08
2418 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 153,22 € 902T 1994/11/08
2419 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 11.699,10 € 904T 1994/11/08
2420 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 1.082,91 € 903T 1994/11/08
2481 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.008,29 € – 913T 1994/11/08
2482 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.358,16 €  – 914T 1994/11/08
2483 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.247,99 € – 911T 1994/11/08
2482 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156,87 € – 913T 1994/11/08
2485 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 15.078,97 € 913T 1994/11/08
2486 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 9.958,67 € 914T 1994/11/08
2487 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 8.866,87 € 911T 1994/11/08
2488 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 104,08 € 913T 1994/11/08
2765 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.880,47 € – 921T 1994/11/08
2766 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.049,84 € – 922T 1994/11/08
2767 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.425,89 € – 923T 1994/11/08
2768 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.038,39 € – 924T 1994/11/08
2769 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  – 20.328,87 € 921T 1994/11/08
2770 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  – 8.110,18 € 923T 1994/11/08
2771 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  – 4.246,13 € 944T 1994/11/08

 Foram efectuados dois pagamentos por conta, em 1998/11/26 e em 2005/06/21, no valor de 
2.934,99 € e de 254.663,97 €, ambos a título de imposto. Encontra -se em dívida o valor de 95.466,69 
€ referente a imposto. São devidos juros de mora no valor de 126.047.16 €.

E -6)  - Para garantir as dívidas, a que se refere a alínea anterior foi penhorado o prédio urbano 
inscrito na matriz predial da Sé sob o artigo n.º 7.214 e registado na Conservatória do Registo Predial 
de Faro sob o n.º 2456/970124 em 1996/07/18 (Apresentação n.º 13 de 1996/07/18), cfr. fls. 15 do 
apenso.

E -7)  - No Processo de Execução Fiscal n.º 1058199501005987 e apenso, instaurado por dívida de 
IRS na quantia total de 137.933,91 €, referente às liquidações que a seguir se discriminam: 

Certidão número Imp. em Falta Juros Mora Período Prazo Cobrança

950032349 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.958,78 € 2.351,57 € 1989 21-12-1994
950032350 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.757,89 € 19.178,01 € 1990 21-12-1994
950032351 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.145,36 € 14.624,13 € 1991 21-12-1994
950032352 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.142,65 € 14.230,42 € 1992 21-12-1994

 São devidos juros de mora a partir de 1994/12/22, no valor de 29.642,40 €, para além da quantia 
exequenda.

E -8)  - Está apenso a este processo o Processo de Execução Fiscal n.º 1058199501026194, instaurado 
por dívida de IVA no valor total de 124.014,45 €, referente às liquidações que a seguir se discrimina: 

Certidão número Imp. em Falta Juros Compen. Período Prazo Cobrança

4754 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.727,97 €  - 934T 1995/10/10
4781 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 2.278,29 € 934T 1995/10/10
937 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.436,85 € – 944T 1995/10/10
983 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.194,73 € – 943T 1995/10/10
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Certidão número Imp. em Falta Juros Compen. Período Prazo Cobrança

1109  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  – 2.706,10 € 944T 1995/10/10
1128  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  – 3.951,80 € 943T 1995/10/10
34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.213,46 € – 9503 1995/10/10
35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.665,39 € 1.778,67 € 9502 1995/10/10
56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 96,06 € 9501 1995/10/10
76 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  – 1.445,62 € 9503 1995/10/10
77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – – 9502 1995/10/10
7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Juros Compen. 9501 1995/10/10

 Neste processo foram efectuados dois pagamentos por conta, em 1996/01/17 no valor de 8.897,82 
€ e em 2005/06/21 no valor de 102.835,15 €, ambos a título de imposto. Está em dívida neste processo 
a quantia de 12.281,48 € referente a quantia exequenda, 37.787,72 € referente a juros de mora que 
também se reclamam.

E -9)  - Para garantir as dívidas supra referidas foi penhorado o prédio urbano inscrito na matriz 
predial da Sé sob o artigo n.º 7.214 e registado na Conservatória do Registo Predial de Faro sob o 
n.º 2456/970124 em 1996/07/18 (Apresentação n.º 14 de 1996/07/23).

E -10)  - Processo de execução Fiscal n.º 1058199601000845 e apensos, instaurado por dívida de 
IVA na quantia total de 15.817,85 €, referente a imposto e juros compensatórios do mês de Abril de 
1995, no valor de 14.851,10 € e 966,75 €, respectivamente (certidões de dívida n.º 147 e 259). São 
devidos juros de mora desde 1995/12/19. Foi efectuado um pagamento por conta, em 2005/06/21, no 
valor de 14.851,10 €, a título de quantia exequenda. Encontra -se em dívida o valor de 966,75 € referente 
a quantia exequenda, 5.694,48 € referente a juros de mora que também se reclamam.

E -11)  - Está apenso a este processo o Processo de Execução Fiscal n.º 1058199601001493, ins-
taurado por dívida de IVA dos meses de Junho e Maio de 1995, no valor total de 35.108,54 €, sendo 
1.508,74 € referentes a imposto de Junho de 1995 e 71,43 € a juros compensatórios do mesmo mês, 
e 31.401,66 € referentes a imposto do mês de Maio de 1995 e 2.126,71 € a juros compensatórios do 
mesmo mês (certidões de dívida n.º 316, 344, 317 e 345, respectivamente). São devidos juros de mora 
desde 1996/02/01. Foi efectuado um pagamento por conta em 2005/06/21, no valor de 32.910,40 €, a 
título de quantia exequenda. Encontra -se em dívida o valor de 2.198,14 € referente a quantia exequenda, 
12.639,24 € referente a juros de mora que também se reclamam.

E -12)  - Está apenso ao processo n.º 1058199601000845 o Processo Executivo n.º 1058199601001868, 
instaurado por dívida de IVA do mês de Julho de 1995, na quantia total de 4.011,75 €, sendo 3.704,81 € 
referentes a imposto e 306,94 € referentes a juros compensatórios (certidão de dívida n.º 960001451). 
São devidos juros de mora desde 1995/10/01. Foi efectuado um pagamento por conta em 2005/06/21, 
no valor de 3.704,81 €, a título de imposto. Encontra -se em dívida o valor de 306,94 € referente a 
quantia exequenda, 703,32 € referente a juros de mora.

E -13)  - Está também apenso ao processo n.º 1058199601000845 o Processo de Execução Fiscal 
n.º 1058199601002740, instaurado por dívida de IVA do mês de Agosto de 1995 na quantia total de 
39.546,76 €, sendo 37.547,97 € referente a imposto e 1.998,79 € a juros compensatórios (certidão de 
dívidas n.º 960011825). São devidos juros de mora desde 1995/11/01. Foi efectuado um pagamento 
por conta em 2005/06/21 no valor de 37.547,97 € a título de imposto. Encontra -se em dívida o valor 
de 1.998,79 € referente a quantia exequenda, 6.727,32 € referente a juros de mora que também se 
reclamam.

E -14)  - Para garantir as dívidas supra referidas foi penhorado o prédio urbano inscrito na matriz 
predial da Sé sob o artigo n.º 7.214 e registado na Conservatória do Registo Predial de Faro sob o 
n.º 2456/970124 em 1996/07/18 (Apresentação n.º 12 de 1996/07/23).

E -15)  - Processo de Execução Fiscal n.º 1058199901026232 e apensos, instaurado por dívida de 
IVA dos meses de Abril e Março de 1998 (certidões de dívida n.º 990045572 e 990045571, respectiva-
mente) na quantia total de 43.138,36 € (29.690,13 € referente a imposto e 2.253,19 € referente a juros 
compensatórios, ambos respeitantes a Abril de 1998, e 10.321,26 € referente a imposto e 873,77 € re-
ferente a juros compensatórios, ambos respeitantes a Março de 1998). Em 1999 02/26 foi efectuado o 
pagamento do imposto referente ao mês de Abril de 1998. Encontra -se em dívida o valor de 13.448,22 
€, referente a imposto. São devidos juros de mora desde 1999/03/17 no valor de 4.841,28 € que também 
se reclamam.

E -16)  - Está apenso ao processo referido no ponto 15º, o Processo de Execução Fiscal 
n.º 1058199901032682, instaurado por dívida de IRS do ano de 1998 (certidão de dívida n.º 990047050) 
na quantia total de 20.854,36 €. São devidos juros de mora desde 1998/12/09. Encontra -se em dívida 
o valor de 20.854,36 € referente a quantia exequenda e juros de mora no valor de 7.507,44 € que 
também se reclamam.
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E -17)  - Está apenso ao processo referido no ponto 15º, o Processo de Execução Fiscal 
n.º 1058199901610082, instaurado por dívida de Coimas Fiscais referentes ao ano de 1998 (certidão 
de dívida extraída por este Serviço de Finanças em 1999/10/20, com referência ao Processo de Contra-
-Ordenação n.º 1058 -99/601405,4) no valor total de 11.200,84 €, sendo 11.165,92 € referente a coima 
e 34,92 € referente a encargos do processo. São devidos juros de mora desde 1999/09/08 sobre o valor 
de 34,92 €. Encontra -se em dívida o valor de 11.200,84 € referente a quantia exequenda e 21,00 € 
referente a juros de mora que também se reclamam.

E -18)  - Para garantir as dívidas supra referidas foi penhorado o prédio urbano inscrito na matriz 
predial da Sé sob o artigo n.º 7.214 e registado na Conservatória do Registo Predial de Faro sob o 
n.º 2456/970124 em 2001/01/18 (Apresentação n.º 39 de 2001/01/25).

E -19)  - Processo de Execução Fiscal n.º 1058200001001140, instaurado por dívida de IVA refe-
rente ao mês de Outubro de 1998, na quantia de 15.818,21 € (certidão de dívida n.º 990200997). São 
devidos juros de mora desde 1999/06/01. Encontra -se em dívida o valor de 15.818,21 € referente a 
quantia exequenda e 2.694,44 € referente a juros de mora que também se reclamam.

E -20)  - Para garantir a dívida supra referida foi penhorado o prédio urbano inscrito na matriz 
predial da Sé sob o artigo n.º 7.214 e registado na Conservatória do Registo Predial de Faro sob o 
n.º 2456/970124 em 2001/01/18 (Apresentação n.º 35 de 2001/01/25).

E -21)  - Processo de Execução Fiscal n.º 1058200001609599 e Apenso, instaurado por dívida de 
Coimas Fiscais do ano de 1999 na quantia total de 28.722,32 €, referente às certidões de dívida que a 
seguir se descriminam:

1  - Certidão de dívida extraída neste Serviço de Finanças em 2000/09/29 referente ao Processo de 
Contra  - Ordenação n.º 1058 -99/601545.0, no valor total de 19.728,34 €, sendo 19.693,42 € referente 
a Coima e 34,92 € referente a Encargos do Processo; São devidos juros de mora sobre a quantia de 
34,92 € desde 2000/10/02.

2  - Certidão de dívida extraída neste Serviço de Finanças em 2000/09/29 referente ao Processo 
de Contra  - Ordenação n.º 1058 -99/601678.2, no valor total de 4.453,51 €, sendo 4.418,59 € referente 
a Coima e 34,92 € referente a Encargos do Processo; São devidos juros de mora sobre a quantia de 
34.92 € desde 2000/10/02.

3  - Certidão de dívida extraída neste Serviço de Finanças em 2000/09/29 referente ao Processo 
de Contra -Ordenação n.º 1058 -99/601174.8, no valor total de 4.540,48 €, sendo 4.505,56 € referente a 
Coima e 34,92 € referente a Encargos do Processo; São devidos juros de mora sobre a quantia de 34,92 
€ desde 2000/10/02. Encontra -se em dívida o valor de 28.772,23 € referente a quantia exequenda e 
63,00 € referente a juros de mora que também se reclamam.

E -22)  - Está apenso ao processo acima referido o Processo de Execução Fiscal n.º 1058200001607189, 
instaurado por dívida de Coimas Fiscais do ano de 1999, referente à certidão de dívida extraída neste 
Serviço de Finanças em 2000/05/31 e relativa ao Processo de Contra -Ordenação n.º 1058 -99/601399.6, 
no valor total de 132.042,95 €, sendo 132.008,03 € referente a Coima e 34,92 € referente a Encargos 
do Processo. São devidos juros de mora sobre a quantia de 34,92 € desde 2000/03/14. Encontra -se em 
dívida o valor de 132.042,96 € referente a quantia exequenda e 12,57 € referente a juros de mora que 
também se reclamam.

E -23)  - Para garantir as dívidas supra referidas foi penhorado o prédio urbano inscrito na matriz 
predial da Sé sob o artigo n.º 7.214 e registado na Conservatória do Registo Predial de Faro sob o 
n.º 2456/970124 em 2001/01/18 (Apresentação n.º 39 de 2001/01/25).

E -24)  - Processo de execução Fiscal n.º 1058200301011502, instaurado por dívida de IRC dos 
anos de 1999 a 2000, (certidões de dívida n.º 2002/90528 e 2002/90533) na quantia total de 426.987,99 
€ (sendo 220,85 € referentes a IRC do ano de 2000, 358.676,97 € a IRC do ano de 1999, 38.452,13 € 
a juros compensatórios do ano de 1999 e 29.638,04 € a juros de mora do ano de 1999). São devidos 
juros de mora desde 2002/08/01 para o ano de 1999 e 2002/09/17 para o ano de 2000. Encontra -se em 
dívida o valor de 426.987,99 € referente a quantia exequenda, o valor de 143.046,00 € respeitante a 
juros de mora que também se reclamam.

E -25)  - Processo de Execução Fiscal n.º 1058200301021354 e Apensos, instaurado por dívida de 
IRC referente ao ano de 1999, na quantia total de 218.891,07 € (certidão de dívida n.º 2003/39170). São 
devidos juros de mora desde 2003/01/07. Foram efectuados três pagamentos por conta, em 2005/01/24, 
2005/03/07 e 2005/10/12, todos no valor de 3.000,00 € e a título de juros de mora. Encontra -se em 
dívida o valor de 218.891,07 € referente a quantia exequenda e 69.799,96 € referente a juros de mora 
que também se reclamam.

E -26)  - Está apenso ao processo referido no ponto 25º, o Processo de Execução Fiscal 
n.º 1058200301517104, instaurado por dívida de Coimas Fiscais do ano de 2003, na quantia total de 
15.139,90 €, sendo 15.100,00 € referente a coima e 39,90 € referente a encargos do processo de Contra-
-Ordenação n.º 1058 -03/600333.8 (certidão de dívida n.º 99/2003). São devidos juros de mora sobre a 
quantia de 39,90 € desde 2003/08/27. Encontra -se em dívida o valor de 15.139,90 € referente a quantia 
exequenda, 17,20 € referente a juros de mora que também se reclamam.
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E -27)  - Está também apenso ao processo referido no ponto 25º o Processo de Execução Fiscal 
n.º 1058200301519190, instaurado por dívida de IVA referente às liquidações que a seguir se discri-
mina: 

Certidão número Imp. Em Falta Juros Compensat. Período Prazo Cobrança

142291 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 35,80 € 2001 -05 2003/06/30
142292 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 186,46 € 2001 -08 2003/06/30
142293 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 67,22 € 2001 -09 2003/06/30
142294 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 193,76 € 2001 -10 2003/06/30
142295 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.009,21 € – 2001 2003/06/30

 São devidos juros de mora desde 2003/07/01. Encontra -se em dívida o valor de 5.492,45 € referente 
a quantia exequenda, 1.977,12 € referente a juros de mora que também se reclamam.

E -28)  - Está apenso ao processo referido no ponto 25º o Processo de Execução Fiscal 
n.º 1058200301531310, instaurado por dívida de Coimas Fiscais do ano de 2003, na quantia total de 
2.414,90 €, sendo 2.375,00 € referente a coima e 39,90 € referente a encargos do processo de Contra-
-Ordenação n.º 1058 -03/600971.9 (certidão de dívida n.º 286/2003). São devidos juros de mora sobre a 
quantia de 39,90 € desde 2003/11/11. Encontra -se em dívida o valor de 2.414,90 € referente a quantia 
exequenda, 16,00 € referente a juros de mora que também se reclamam.

E -29)  - Também está apenso ao processo referido na alínea E -25) o Processo de Execução Fiscal 
n.º 1058200401001337, instaurado por dívida de IRC do ano de 2001 na quantia total de 15.924,08 €, 
sendo 14.288,54 € referente a imposto, 778,23 € referente a juros compensatórios e 857,31 € referente 
a juros de mora (certidão de dívidas n.º 2003/155077). São devidos juros de mora sobre a quantia de 
15.066,77 € desde 2003/09/01. Encontra -se em dívida o valor de 15.924,08 € referente a quantia exe-
quenda, 5.424,12 € referente a juros de mora que também se reclamam.

E -30)  - Está apenso ao processo referido na alínea E -25) o Processo de Execução Fiscal 
n.º 1058200401020234, instaurado por dívida de Coimas Fiscais do ano de 2001, na quantia total de 
6.739,90 €, sendo 6.700,00 € referente a coima e 39,90 € referente a encargos do processo de Contra-
-Ordenação n.º 1058 -01/601587.5 (certidão de dívida n.º 562/2004). São devidos juros de mora sobre a 
quantia de 39,90 € desde 2004/05/06. Encontra -se em dívida o valor de 6.739,90 € referente a quantia 
exequenda, 13,60 € referente a juros de mora que também se reclamam.

E -31)  - Está apenso ao processo referido na alínea E -25) o Processo de Execução Fiscal 
n.º 1058200401021508, instaurado por dívida de Coimas Fiscais do ano de 2001, na quantia total 
de 319,90 €, sendo 280,00 € referente a coima e 39,90 € referente a encargos do processo de Contra-
-ordenação n.º 1058 -01/601587.5 (certidão de dívida n.º 698/2004). São devidos juros de mora sobre 
a quantia de 39,90 € desde 2004/02/22. Encontra -se em dívida o valor de 319,90 € referente a quantia 
exequenda e 13,20 € referente a juros de mora que também se reclamam.

E -32)  - Está apenso ao processo referido na alínea E -25) o Processo de Execução Fiscal 
n.º 1058200401028464, instaurado por dívida de IRC do ano de 2001 na quantia de 21.491,41 € 
(certidão de dívidas n.º 2004/46240). São devidos juros de mora desde 2004/01/09. Encontra -se em 
dívida o valor de 21.491,41 € referente a quantia exequenda, 7.736,76 € referente a juros de mora que 
também se reclamam.

E -33)  - Está apenso ao processo referido na alínea E -25) o Processo de Execução Fiscal 
n.º 1058200401039741, instaurado por dívida de IRC do ano de 2002 na quantia total de 4.241,18 €, 
sendo 3.977,56 € referente a imposto, 180,46 € referente a juros compensatórios e 83,16 € referente 
a juros de mora (certidão de dívidas n.º 2004/81906). São devidos juros de mora sobre a quantia de 
4.158,02 € desde 2004/09/23. Encontra -se em dívida o valor de 4.241,18 € referente a quantia exe-
quenda, 1.247,40 € referente a juros de mora que também se reclamam.

E -34)  - Está apenso ao processo referido na alínea E -25) o Processo de Execução Fiscal 
n.º 1058200401045032, instaurado por dívida de Juros compensatórios do IVA de Fevereiro de 2002 na 
quantia de 137,81 € (certidão de dívidas n.º 2004/300133). São devidos juros de mora desde 2004/10/01. 
Encontra -se em dívida o valor de 137,81 € referente a quantia exequenda, 40,02 € referente a juros 
de mora que também se reclamam.

E -35)  - Está apenso ao processo referido na alínea E -25) o Processo de Execução Fiscal 
n.º 1058200401049100, instaurado por dívida de IRS do ano de 2003 na quantia total de 289,56 €, 
sendo 277,00 € referente a imposto e 12,56 € referente a juros compensatórios (certidão de dívidas 
n.º 2004/156562). São devidos juros de mora desde 2004/11/16. Encontra -se em dívida o valor de 289,56 
€ referente a quantia exequenda, 81,20 € referente a juros de mora que também se reclamam.
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E -36)  - Está apenso ao processo referido na alínea E -25) o Processo de Execução Fiscal 
n.º 1058200501002406, instaurado por dívida de IRC do ano de 2002 na quantia total de 407,92 €, 
sendo 256,67 € referente a imposto, 13,03 € referente a juros compensatórios e 138,22 € referente a juros 
de mora (certidão de dívidas n.º 2005/18819). São devidos juros de mora sobre a quantia de 269,70 € 
desde 2004/12/23. Encontra -se em dívida o valor de 407,92 € referente a quantia exequenda, 72,90 € 
referente a juros de mora que também se reclamam.

E -37)  - Para garantir as dívidas supra referidas foi penhorado o prédio urbano inscrito na matriz 
predial da Sé sob o artigo n.º 7.214 e registado na Conservatória do Registo Predial de Faro sob o 
n.º 2456/970124 em 2005/08/02 (Apresentação n.º 34 de 2005/09/16).

E -38)  - Processo de Execução Fiscal n.º 1058198901602582 e Apensos, instaurado por dívida 
ao Centro Regional de Segurança Social de Faro, na quantia total de 37.694,24 €, referente às contri-
buições de Maio a Dezembro de 1979, ao ano de 1980, Janeiro a Maio de 1981, Agosto a Dezembro 
de 1984, Janeiro e Fevereiro de 1985, Agosto de 1985 a Novembro de 1985, Janeiro a Maio de 1986, 
Agosto, Setembro e Novembro de 1986, ano de 1988 (certidões de dívida n.º 223/89, 224/89, 225/89 
e 226/89). São devidos juros de mora a partir do mês seguinte àquele a que respeitam as contribuições 
em dívida. Ao abrigo do Decreto -Lei n.º 124/96 de 10 de Agosto foram pagas contribuições no valor 
de 35.175,87 €. Encontra -se em dívida o valor de 2.518,38 € referente a quantia exequenda, 87.625,05 
€ referente a juros de mora.

E -39)  - Está apenso a este processo o Processo de Execução Fiscal n.º 1058198901607940 ins-
taurado por dívida ao Centro Regional de Segurança Social de Faro, na quantia total de 16.486,84 €, 
referente às contribuições de Janeiro a Maio de 1989 (certidão de dívida n.º 636/89). São devidos 
juros de mora a partir do mês seguinte àquele a que respeitam as contribuições em dívida. A quantia 
exequenda mostra -se paga. Encontra -se em dívida o valor de 10.849,40 € referente a juros de mora e 
978,85 € referente a custas.

E -40)  - Está também apenso ao processo n.º 1058198901602582 o Processo de Execução Fiscal 
n.º 1058199001603074, instaurado por dívida ao Centro Regional de Segurança Social de Faro, na 
quantia total de 18.373,59 €, referente às contribuições de Junho a Novembro de 1989 (certidão de dívida 
n.º 351/90). São devidos juros de mora a partir do mês seguinte àquele a que respeitam as contribuições 
em dívida. Ao abrigo do Decreto -Lei n.º 124/96 de 10 de Agosto foram pagas contribuições no valor de 
18.373,59 €. Foi efectuado um pagamento por conta, em 2004/11/11, no valor de 188,27 €, referente a 
custas. Encontra -se em dívida o valor de 30.668,47 € referente a juros de mora que se reclamam.

E -41)  - Está também apenso ao processo n.º 1058198901602582 o Processo de Execução Fiscal 
n.º 1058199001603716, instaurado por dívida ao Centro Regional de Segurança Social de Faro, na 
quantia total de 17.808,95 €, referente às contribuições de Abril, Setembro, Outubro e Novembro de 
1989 (certidão de dívida n.º 721/90). São devidos juros de mora a partir do mês seguinte àquele a que 
respeitam as contribuições em dívida. Ao abrigo do Decreto -Lei n.º 124/96 de 10 de Agosto foram 
pagas contribuições no valor de 17.808,95 €. Encontra -se em dívida o valor de 29.726,20 € referente 
a juros de mora que se reclamam.

E -42)  - Está também apenso ao processo n.º 1058198901602582 o Processo de Execução Fiscal 
n.º 1058199101601039, instaurado por dívida ao Centro Regional de Segurança Social de Faro, na 
quantia total de 31.780,04 €, referente às contribuições de Dezembro de 1989, Janeiro a Agosto de 
1990, Novembro e Dezembro de 1990 e Janeiro de 1991 (certidão de dívida n.º 210/91). São devidos 
juros de mora a partir do mês seguinte àquele a que respeitam as contribuições em dívida. Ao abrigo do 
Decreto -Lei n.º 124/96 de 10 de Agosto foram pagas contribuições no valor de 31.780,04 €. Encontra-
-se em dívida o valor de 49.867,20 € referente a juros de mora que se reclamam.

E -43)  - Processo de Execução Fiscal n.º 1058199201602047, instaurado por dívida ao Centro Re-
gional de Segurança Social de Faro, na quantia total de 5.110,38 €, referente às contribuições relativas 
de Março a Dezembro de 1985 (certidão de dívidas n.º 894/92). São devidos juros de mora a partir do 
mês seguinte àquele a que respeitam as contribuições em dívida. A quantia exequenda foi paga ao abrigo 
do Decreto -Lei n.º 124/96 de 10 de Agosto. Encontra -se em dívida o valor de 12.035,25 € referente a 
juros de mora que se reclamam.

F)  - Pelo ofício de fls. 145, o Serviço de Finanças de Faro comunicou o seguinte: 

Processo Executivo Data
da Instauração

Data
da Citação

Data em que se 
completou 1 ano

 de paragem 

Causa
da suspensão

Outras
Informações

1058199201602055 . . . . . . . . . . . . . 20/08/1992 08/03/1994 20/08/1993 Adesão ao 
D.L.124/96

em 14/05/1997

Excluído do 
D.L.124/96 no 
dia 17/02/2000

1058199201602063 . . . . . . . . . . . . . 20/08/1992 08/03/1994 20/08/1993 Idem Idem
1058199201602071 . . . . . . . . . . . . . 20/08/1992 08/03/1994 20/08/1993 Idem Idem
1058199301600125 . . . . . . . . . . . . . 27/01/1993 08/02/1993 a) 08/02/1994 Idem Idem
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Processo Executivo Data
da Instauração

Data
da Citação

Data em que se 
completou 1 ano

 de paragem 

Causa
da suspensão

Outras
Informações

1058199301602489 . . . . . . . . . . . . . 20/05/1993 15/06/1993 b) 15/06/1994 Idem Idem
1058199301603566 . . . . . . . . . . . . . 08/09/1993 15/09/1993 b) 15/09/1994 Idem Idem
1058199401600338 . . . . . . . . . . . . . 28/02/1994 15/03/1994 15/03/1995 Idem Idem
1058199401600591 . . . . . . . . . . . . . 11/04/1994 28/04/1994 28/04/1995 Idem Idem
1058199501601172  . . . . . . . . . . . . . 31/07/1995 22/02/1996 22/02/1997 Idem Idem
1058199601602110  . . . . . . . . . . . . . 18/07/1996 24/07/1996 24/07/1997 Idem Idem
1058199701604023 . . . . . . . . . . . . . 19/09/1997 13/10/1997 c) – Pedido de paga-

mento em presta-
ções deferido

em 24/07/1998

–

1058199801606344 . . . . . . . . . . . . . 08/07/1998 30/07/1998 – Idem –
1058200101602624 . . . . . . . . . . . . . 11/04/2001 24/04/2001 – Idem –

 a) O executado foi também citado pessoalmente no dia 02/03/1994
b) O executado foi também citado pessoalmente no dia 01/03/1994
c) Foi solicitado o pagamento em prestações o qual foi deferido no dia 24/07/1998, tendo o exe-

cutado efectuado o pagamento de 3 (três) dessas prestações no dia 26/06/1999.
G)  - Pelo ofício de fls. 151, o Serviço de Finanças de Faro comunicou: 

Processo Executivo Data
da Instauração

Data
da Citação

Data em que se 
completou 1 ano

de paragem 

Causa
da suspensão

Outras
Informações

1058198901602582 . . . . . . . . . . . . . 06 -04 -1989 12 -04 -1989 06 -04 -1990 Adesão ao 
D.L.124/96 em 

14/05/1997

Excluído do 
D.L.124/96 no 
dia 17/02/2000

1058198901607940 . . . . . . . . . . . . . 13 -10 -1989 21 -11 -1989 13 -10 -1990 Adesão ao 
D.L.124/96 em 

14/05/1997

Excluído do 
D.L.124/96 no 
dia 17/02/2000

1058199001603074 . . . . . . . . . . . . . 11 -05 -1990 11 -09 -1991 11 -05 -1991 Idem Idem
1058199001603716 . . . . . . . . . . . . . 27 -09 -1990 11 -09 -1991 27 -09 -1991 Idem Idem
1058199101601039 . . . . . . . . . . . . . 26 -03 -1991 11 -09 -1991 26 -03 -1992 Idem Idem
1058199201602047 . . . . . . . . . . . . . 20 -08 -1992 25 -08 -1992 20 -08 -1993 Idem Idem

 2.2.1. No âmbito do recurso estão em causa dívidas provenientes de contribuições à Segurança 
Social relativas aos períodos de:

 - Julho de 1996 a Maio de 1997 (reclamadas nestes autos e para cobrança das quais fora instau-
rado, em 19/9/1997 o processo de execução fiscal n.º 1058199701604023, no qual a recorrente foi 
citada em 13/10/1997);

 - Junho de 1997 a Março de 1998 (reclamadas nestes autos e para cobrança das quais fora ins-
taurado, em 8/7/1998, o processo de execução fiscal n.º 1058199801606344, no qual a recorrente foi 
citada em 30/7/1998);

 - Janeiro a Junho de 1996, Junho e Julho de 1999 (reclamadas nestes autos e para cobrança das 
quais fora instaurado, em 11/4/2001, o processo de execução fiscal n.º 10582001602624, no qual a 
recorrente foi citada em 24/4/2001).

2.2.2. A sentença, considera que, contrariamente ao invocado pela executada, não estão prescritos os 
créditos aqui questionados e reclamados pelo Centro Distrital de Segurança Social de Faro, porque:

 - No art. 14º do DL n.º 103/80, de 9/5 e no art. 53º, n.º 2, da Lei n.º 28/84, de 14/8 previa -se o 
prazo de 10 anos de prescrição, para as dívidas por contribuições à segurança social.

 - Este prazo veio a ser reduzido para 5 anos, pelo n.º 2 do art. 63º da Lei n.º 17/2000, de 8/8 (prazo 
mantido no art. 49º da Lei n.º 32/2002, de 20/12).

 - O n.º 3 do art. 34º do CPT previa que a instauração da execução interrompe a prescrição, ces-
sando, porém, esse efeito se o processo estiver parado por facto não imputável ao contribuinte durante 
mais de um ano, somando -se, neste caso, o tempo que decorrer após este período ao que tiver decorrido 
até à data da autuação.

 - E o art. 49º da LGT prevê que a citação interrompe a prescrição; a paragem do processo por 
período superior a um ano por facto não imputável ao sujeito passivo faz cessar o efeito previsto no 
número anterior, somando -se, neste caso, o tempo que decorrer após esse período ao que tiver decorrido 
até à data da autuação; e o prazo de prescrição legal suspende -se por motivo de paragem do processo 
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de execução fiscal em virtude de pagamento de prestações legalmente autorizadas, ou de reclamação, 
impugnação ou recurso.

 - O n.º 1 do art. 5º do DL n.º 398/98, de 17/12 — que aprovou a LGT — refere que se aplica ao 
novo prazo de prescrição o disposto no art. 297º do CCivil.

 - No caso, atendendo ao tempo já decorrido e porque à luz da lei antiga falta mais tempo para 
o prazo se completar do que aquele que resulta da aplicação da lei nova (o n.º 2 do art. 63º da Lei 
n.º 17/2000) é de concluir que é esta a norma a aplicável, ou seja, que é aplicável o prazo de prescrição 
de cinco anos.

Mas, a sentença conclui, igualmente, que tendo ficado provado (al. F) do Probatório) que, relati-
vamente aos mencionados processos de execução, foi pedido (no âmbito do designado Plano Mateus 
 - ou seja, ao abrigo do disposto no DL 124/96, de 10/8), o pagamento em prestações em 13/10/1997, 
30/7/1998 e 20/4/2001, respectivamente; que tais pedidos foram deferidos em 24/7/1998; e que, no 
âmbito desse plano de pagamento, a executada efectuou o pagamento de três dessas prestações no dia 
26/6/1999,

então, mesmo considerando o prazo de prescrição de 5 anos, as dívidas aqui em causa não estão 
prescritas, dado que se encontra suspensa a contagem do prazo de prescrição, pois, não ocorreu a res-
pectiva exclusão do plano de pagamento prestacional que fora autorizado ao abrigo do DL n.º 124/96 
(Lei Mateus).

2.3. A recorrente contesta o assim decidido e, como se viu, imputa à sentença erro de julgamento, 
por (no que se refere às apontadas dívidas, ter decidido em contradição com os factos que foram jul-
gados provados: concretamente, por ter decidido em violação do disposto no art. 5º do DL n.º 124/96, 
que deve ser interpretado no sentido de que a exclusão do plano prestacional opera com a falta de 
pagamento atempada e não devidamente justificada e que a suspensão do prazo de prescrição cessa 
com a exclusão assim determinada.

Na tese da recorrente, se a sentença julgou provado que foram pagas três prestações apenas no 
dia 26/6/1999 (ou seja, decorridos 11 meses sobre a data do deferimento do pagamento em prestações 
 - 24/7/1998), então não pode concluir que as dívidas não estão prescritas por ter estado suspenso o 
prazo da prescrição. Isto é, prevendo o DL n.º 124/96, por um lado, a suspensão da prescrição das 
dívidas abrangidas pela regularização prestacional “durante o período de pagamento em prestações” 
(cfr. o n.º 5 do seu art. 5º) e prevendo, por outro lado, que cada uma das prestações deveria ser paga 
até final do mês a que diz respeito (pelo que, no caso, a primeira prestação destas dívidas deveria ter 
sido paga até final do mês de Julho de 1998, bem como as restantes iguais e sucessivas prestações que 
se venciam nos meses seguintes), então, o que resulta dos factos provados, é que, se a recorrente não 
pagou atempadamente nenhuma daquelas prestações, há falta de pagamento atempado de qualquer 
delas (falta de pagamento que só podia ser relevada nos termos do n.º 4 do art. 5º do mesmo DL), pelo 
que, consequentemente, esse não pagamento pontual das prestações operou a exclusão do respectivo 
regime de pagamento prestacional, independentemente de a deliberação da Segurança Social para a 
exclusão desse plano prestacional apenas ter ocorrido em 2000.

E, assim, no caso concreto e quanto às questionadas dívidas, a adesão ao Plano Mateus não 
produziu qualquer efeito no que respeita ao prazo da prescrição, na medida em que a suspensão do 
prazo se iniciou em Julho de 1998 e terminou no mesmo mês por falta de pagamento da primeira 
prestação.

2.4. A questão objecto do presente recurso prende -se, pois, com a de saber qual é o efeito que o 
não pagamento das prestações autorizadas ao abrigo do DL 124/96, de 10/8 (Lei Mateus) provoca na 
contagem do prazo de prescrição das dívidas ao Estado.

Vejamos.
3.1. Desde logo importa acentuar que a sentença não fundamenta a não prescrição das dívidas em 

causa no facto de ter havido deliberação da Segurança Social a excluí -las do «Plano Mateus» apenas 
no ano de 2000.

Pelo contrário: o que a sentença afirma é que essas dívidas não estão prescritas porque «se encon-
tra suspensa a contagem do prazo de prescrição, pois não ocorreu a exclusão do plano de pagamento 
prestacional».

E, na verdade, é isso que consta da matéria de facto que vem provada (cfr. o quadro constante da 
alínea F) do Probatório) e não questionada. O que ali consta é que nos processos executivos referidos 
foi pedido o pagamento em prestações, deferido em 24/7/1998, mas não constando que tenha havido 
a exclusão do regime previsto no DL 124/96, em 17/2/2000.

E a tal conclusão se chega, igualmente, por referência ao ofício de fls. 145 do Serviço de Finanças 
de Faro.

Daí que, como aponta o MP, em relação a estas dívidas, nenhuma contradição se verifica entre os 
factos julgados provados na sentença e a parte decisória da mesma (onde se exara que tais dívidas não 
estão prescritas porque «se encontra suspensa a contagem do prazo de prescrição, pois, não ocorreu a 
exclusão do plano de pagamento prestacional.»
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3.2. E quanto ao mais alegado a recorrente também carece de razão legal.
Com efeito, embora nos termos do disposto no n.º 5 do art. 5º do citado DL 124/96, de 10/8 (Lei 

Mateus), o prazo de prescrição das dívidas se suspenda durante o período de pagamento das presta-
ções autorizadas, entende -se como período de pagamento aquele que foi concedido ao contribuinte 
para pagar e não apenas aquele em que ele efectivamente pagou. E só a exclusão do regime previsto 
nesse diploma é que determina a cessação do efeito suspensivo do prazo de prescrição (neste sentido, 
cfr., entre outros, os acs. deste STA, de 16/1/2008, rec. n.º 0416/07, de 25/6/2008, rec. n.º 446/08 e de 
14/7/2008, rec. n.º 431/08).

E nem se diga, como faz a recorrente (cfr. Conclusão E das alegações de recurso) que entendi-
mento contrário resulta do facto de, em matéria penal, a Lei n.º 51 -A/96, de 9/12, também ter definido 
(no n.º 2 do seu art. 2º) que a adesão (e correspectiva autorização) ao plano prestacional suspendia o 
processo penal fiscal durante o período em que o acordo durava.

Na verdade, como se escreve no primeiro destes arestos, «que o incumprimento do plano de pa-
gamento em prestações não determina automaticamente a exclusão do regime excepcional previamente 
autorizado resulta logo do próprio n.º 4 do artigo 5º do DL 124/96 o qual prevê a possibilidade de 
relevação do atraso, desde que por motivo não imputável ao devedor.

(…) a AF não exclui automaticamente do regime os contribuintes logo que estes deixem de pagar 
as primeiras prestações, antes procura que eles mantenham essa adesão, aceitando que eles adiram a 
planos de regularização autónomos das quantias em dívida ou ofereçam bens em pagamento.

Ou seja, só depois de notificados para regularizarem a sua situação faltosa e no caso de não 
o fazerem os contribuintes são então excluídos do regime de adesão e passam a ser tratados como 
não aderentes, com a consequente perda dos benefícios que até aí mantinham, o que significa que só 
pelo despacho de exclusão os contribuintes perdem efectivamente os benefícios de terem aderido ao 
plano de regularização das dívidas fiscais ao abrigo do DL 124/96, um dos quais é necessariamente a 
suspensão dos processos de execução, deixando de se justificar a partir daí, por isso, a suspensão do 
prazo de prescrição que até aí se impunha.

Por outro lado, nos termos do n.º 3 do artigo 34.º CPT, o efeito interruptivo da instauração da 
execução só cessa quando este processo estiver parado por facto não imputável ao contribuinte durante 
mais de um ano.

E não há dúvida que a paragem decorrente da autorização de adesão ao regime previsto 
no DL 124/96 é imputável ao contribuinte, já que teve origem na solicitação de regularização das 
dívidas exequendas ao abrigo daquele regime excepcional, impedindo a AF de prosseguir com a co-
brança coerciva daquelas dívidas.

Só a exclusão daquele regime, a qual se processa, como vimos, apenas com o respectivo despacho 
de exclusão, determina o levantamento da suspensão da execução com a consequente cessação do seu 
efeito interruptivo do prazo de prescrição.»

3.3. No caso dos autos, tendo sido instaurados, em 19/9/1997, em 8/7/1998 e em 11/4/2001, os 
processos de execução fiscal e apesar de (contrariamente ao que sucedia no âmbito da vigência do art. 34º 
do CPT) no domínio da LGT (entrada em vigor em 1/1/1999) a instauração da execução ter deixado 
de constituir facto interruptivo da prescrição, posteriormente, com a alteração que a Lei n.º 100/99, de 
26/7, introduziu no n.º 1 do art. 49º da LGT, a citação passou, porém, a constituir facto interruptivo da 
prescrição. E no caso dos autos, a recorrente (executada) foi citada nos referidos processos de execução, 
em 13/10/1997, em 30/7/1998 e em 24/4/2001.

Assim, a instauração das execuções n.º 1058199701604023 e n.º 1058199801606344, ocorrida 
ainda no âmbito do CPT, produziu o seu efeito interruptivo (eliminação do período decorrido até aí 
– já que os efeitos produzidos à face da lei antiga são respeitados pela nova lei  - cfr. o n.º 2 do art. 12º 
do CCivil) e obstou ao início de novo prazo até que o processo pare por mais de um ano por facto não 
imputável ao contribuinte ou até ao termo do processo (efeito duradouro).

No que se refere ao processo de execução n.º 10582001602624, tendo sido instaurado em 24/4/2001, 
já no âmbito da LGT, a posterior citação da executada (em 24/4/2001) operou, igualmente, o efeito 
interruptivo próprio (dado que, como se disse, a partir da alteração que a Lei n.º 100/99, de 26/7, 
introduziu no n.º 1 do art. 49º da LGT, a citação passou a constituir facto interruptivo da prescrição) 
eliminando o período decorrido até aí (efeito instantâneo) e obstando ao início de novo prazo até que o 
processo pare por mais de um ano por facto não imputável ao contribuinte ou até ao termo do processo 
(efeito duradouro).

A sentença, embora refira o disposto nestes normativos a propósito da aplicação do novo prazo de 
prescrição de 5 anos previsto na lei nova, pressupõe, no entanto, a sua aplicação no âmbito da contagem 
deste novo prazo, já que aprecia, precisamente, as consequências da alegada paragem, por virtude do 
pagamento em prestações no âmbito do DL 124/96, dos processos executivos aqui em questão.

Ora, no caso, não constando que estes processos executivos (ao contrário do que para os restantes 
processos executivos se fez constar nos Quadros transcritos nas als. F) e G) do Probatório – nos quais se 
discriminam as datas em que se completou 1 ano de paragem desses processos) hajam estado parados 
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por facto não imputável ao contribuinte, e considerando que, como se disse, a paragem decorrente da 
autorização de adesão ao regime do DL 124/96 é imputável ao contribuinte e só a exclusão daquele 
regime (que se processa apenas com o respectivo despacho de exclusão), determina o levantamento da 
suspensão da execução com a consequente cessação do seu efeito interruptivo do prazo de prescrição, 
havemos de concluir que a sentença recorrida, ao julgar que as dívidas reclamadas e aqui em apreciação 
não estão prescritas, graduando -as, por consequência, na ordem por que entendeu deverem os respectivos 
créditos ser graduados, não enferma do erro de julgamento que a recorrente lhe imputa.

DECISÃO
Nestes termos acorda -se em, negando provimento ao recurso, confirmar a sentença recorrida.
Custas pela recorrente.

Lisboa, 12 de Outubro de 2011. — Casimiro Gonçalves (relator) — António Calhau — Isabel 
Marques da Silva. 

 Acórdão de 12 de Outubro de 2011.

Assunto:

Falta de citação. Citação após a penhora.

Sumário:

 I — A falta de citação não constitui fundamento da oposição à execução fiscal;
 II — A falta de citação é uma nulidade processual que deve ser requerida ao órgão de 

execução fiscal, só havendo intervenção do tribunal no caso de reclamação da 
decisão que sobre ela tomada por aquele órgão.

 III — Não há falta de citação se a citação pessoal do executado ocorrer após a pe-
nhora.

 IV — Não há nulidade processual por falta de citação se o executado não alegar e pro-
var que, apesar da citação, não chegou a ter conhecimento do acto e se não se 
constatar a possibilidade de ocorrência de prejuízo efectivo aos meios de defesa 
que legalmente lhe são possíveis utilizar.

Processo n.º 609/11 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Miguel Ângelo da Cunha Teixeira e Melo.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Lino Ribeiro.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo

1.1. O Representante da Fazenda Pública interpõe recurso jurisdicional da sentença que julgou 
procedente a oposição à execução fiscal n.º 00450200401019244 instaurada contra Miguel Ângelo 
da Cunha Teixeira e Melo, melhor identificado nos autos, por dívidas de IRS dos anos de 1999, 2000 
e 2001.

Nas alegações, conclui o seguinte:
a) A M.ma Juiz “a quo” na douta sentença recorrida, entendeu que embora o oponente não tenha 

alegado a falta de citação, a mesma decorre do processo de execução fiscal e é de conhecimento ofi-
cioso, nos termos da alínea a) do n.º 1 do art. 165º do CPPT.

b) Ora, e salvo o devido respeito por melhor opinião, entende a Fazenda Pública, que no caso 
em apreciação não ocorre a referida falta de citação do oponente para a execução fiscal, atento o teor 
do documento de citação pessoal constante de fls. 14 dos autos, e que consta dos factos dados como 
provados como facto n.º 8.

c) A que acresce o facto de, o próprio oponente na petição inicial reconhecer que foi citado para 
execução, entendendo, no entanto, que a citação que lhe foi efectuada é nula, por não se encontrarem 
preenchidos os requisitos exigidos no art. 163º do CPPT.

d) E, ainda que se entendesse, o que apenas se concebe a benefício de raciocínio, que nos presentes 
autos ocorreu a falta de citação do executado, como refere a M.ma Juiz “a quo”, o conhecimento de tal 
nulidade não poderia ser apreciado no presente processo de oposição fiscal.
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e) Com efeito, a nulidade decorrente da falta de citação em processo de execução fiscal não 
constitui incidente processual de que compita ao Tribunal de 1ª instância imediatamente conhecer, ao 
abrigo do disposto no art. 151º, n.º 1 do CPPT, mas ao órgão da execução fiscal.

f) Pelo que, deveria o interessado arguir a nulidade da falta de citação perante o órgão da execução 
fiscal e só no caso de a decisão deste não satisfazer a sua pretensão reclamar da mesma nos termos do 
disposto no art. 276º do CPPT.

g) Assim, e não tendo sido suscitado pelo executado, ora oponente, a falta de citação perante o 
órgão da execução fiscal e, por conseguinte não tendo a mesma sido objecto de apreciação por aquele, 
não pode tal fundamento ser objecto de apreciação nos presentes autos pelo Tribunal.

h) Porquanto, como refere o Ilustre Conselheiro Jorge Lopes de Sousa “relativamente a omissões 
de actos não será possível em princípio reclamar imediatamente para o juiz, pelo que o interessado 
deverá fazer a respectiva arguição de nulidade perante o órgão da execução fiscal e só da decisão deste 
que não satisfaça a sua pretensão poderá reclamar”.

i) Neste sentido, a título de exemplo, pode ver -se o Ac. do STA de 01.07.2009, proferido no pro-
cesso 01050/08, (...), onde se lê: «A falta da citação bem como a nulidade da citação, por inobservância 
das formalidades prescritas na lei, não constituem fundamento de oposição à execução fiscal, devendo 
ser arguidas perante o órgão da execução fiscal, sendo a eventual decisão desfavorável passível de 
reclamação para o tribunal tributário»”.

j) Assim, e face ao que ficou acima referido, é entendimento da Fazenda Pública, que a M.ma 
Juiz “a quo” fez uma errada interpretação dos factos dados como provados e consequentemente uma 
errada subsunção dos factos ao direito.

k) Nestes termos, deverá a douta sentença recorrida ser revogada, e substituída por douto Acórdão 
que considere a oposição improcedente.

1.2 Não houve contra -alegações.
1.3. Não foi emitido parecer do Ministério Público.
2. Na sentença foram dados como assentes os seguintes factos:
1. Foi instaurada a execução fiscal nº00450200401019244 e apensos, pela Fazenda Pública, por 

dívidas de IRS do ano 1999, 2000 e 2001, no valor global de 154.451,03 €;
2. Em 09 de Agosto de 2004, foi remetido para a morada do executado, sob registo, n.º RR 8338 

9059 8 PT, correspondência cujo teor não contra no processo de execução fiscal, (fls. 50 dos autos e 
5 do PEF);

3. Através do ofício n.º 7968, de 23 de Novembro de 2007, o Serviço de Finanças solicitou infor-
mação sobre a entrega daquela correspondência aos CTT, não havendo resposta (fls. 51 dos autos);

4. Em 02 de Junho de 2006 e em 18 de Outubro de 2006 foram emitidos mandados de citação de 
Miguel Ângelo da Cunha Teixeira e Melo, os quais não foram cumpridos (fls. 16 e 19 a 23 do PEF);

5. A Administração fiscal procedeu à penhora das contas bancárias, em 14 de Março de 2007, 
tendo sido penhorado, pela segunda vez, as contas co -titulada pelo executado e existentes no Banco 
Millenium, S.A, no valor de 145.571,67 €;

6. As referidas contas encontravam -se já apreendidas e penhoradas à ordem dos processos -crime 
n.º 3127/00.5JALI e n.º 736/03.4TOPRT, que correm no 1º Juízo B do Tribunal de Instrução Criminal 
do Porto, (fls. 66 dos autos);

7. O Oponente e esposa foram notificados para prestar garantia nos termos do art.º 169º do CPPT, 
mas não o fizeram;

8. O Oponente foi citado, em 14 de Junho de 2007, através do ofício de citação pessoal, por cor-
reio registado com aviso de recepção, com o n.º RP328238439PT, dando -lhe conhecimento da penhora 
efectuada, o qual consta de fls. 14 dos autos e que aqui se dá por integralmente reproduzida;

9. A presente oposição foi instaurada em 12.07.2007 (fls. 35 dos autos).
3. A oposição à execução fiscal tem por fundamento (i) a nulidade da citação (ii) a falta de noti-

ficação da liquidação; (iii) a nulidade da penhora (iv) e a ilegalidade dos juros peticionados.
A sentença decidiu oficiosamente conhecer a nulidade processual da falta de citação e julgou 

improcedente a oposição com esse fundamento. Considerou -se que antes da penhora houve tentativas 
de citação, designadamente o envio de correspondência registada para a morada do oponente e a pas-
sagem de mandados para citação, mas não se demonstrou que essas tentativas tivessem conseguido 
comunicar ao executado que contra ele foi instaurada uma execução, chamando -o ao processo para se 
defender. E isto porque os CTT, apesar de solicitados, não deram qualquer resposta quanto à recepção 
pelo executado da carta registada que lhe foi enviada, nem os mandados de citação chegaram a ser 
cumpridos, desconhecendo -se o motivo do incumprimento.

O recorrente discorda desta decisão por dois motivos: (i) não há falta de citação, porque o docu-
mento de fls. 14 dos autos contém uma citação pessoal para a execução; (ii) a falta de citação é uma 
nulidade que não pode ser apreciada no processo de oposição à execução fiscal.

E na verdade o recorrente tem razão nos argumentos que invoca.
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Em primeiro lugar, de acordo com a corrente jurisprudencial reiterada e uniforme deste Tribunal, 
a propósito da arguição e conhecimento das nulidades processuais decorrentes das falta ou nulidade 
da citação em processo de execução fiscal, tem que se reconhecer que a falta de citação não se presta 
a servir de fundamento à oposição. Não só não cabe no âmbito da alínea i) do n.º 1 do art. 204º do 
CPPT, por não ser um acto predestinado à extinção da execução, como está fora do alcance do n.º 1 
do artigo 151º do CPPT, por não se tratar de uma questão jurídica controvertida. Com efeito, diz -se no 
Acórdão do Pleno da Secção de 28/2/04, no recurso n.º 0803/04, que «o facto de a alínea i) do n.º 1 
do artigo 204º do CPPT não rechaçar, peremptoriamente, a consideração da nulidade do citação 
como fundamento de oposição à execução, não significa que este meio processual seja o próprio para 
a invocar. Isto porque a nulidade da citação consubstancia uma nulidade do processo executivo, e 
as nulidades devem ser invocadas e apreciadas no processo em que ocorreram, tendo em vista a sua 
sanação e o prosseguimento do processo. Ao passo que a oposição à execução persegue a extinção do 
processo ou, pelo menos – em casos restritos – a sua suspensão», Jurisprudência esta que tem vindo a 
ser seguida de forma unânime em decisões posteriores (cfr. ac. do STA de 2/4/08, rec. n.º 0953/07, de 
25/3/09, rec. n.º 0923/08, de 3/11/2010, rec. n.º 0586/10, de 10/3/2011, rec. n.º 042 e de 25/5/2011, rec. 
n.º 0817/11). Por outro lado, diz -se nos acórdãos do STA de 2/4/2008 (rec. n.º 0953/07) e de 25/3/09 
(rec. n.º 093/08) que «o sentido desta norma do art.º 151.º é o de atribuir ao tribunal o conhecimento 
de todas as questões de carácter jurisdicional, deixando às autoridades administrativas apenas as ta-
refas conexionadas com os fins da execução fiscal que não envolvam a resolução de questões jurídicas 
controvertidas. No entanto, se se tratar de nulidade por omissão da prática de um acto que deveria 
ser praticado, deverá entender -se que não se está ainda perante uma questão controvertida, pelo que 
a sua prática deverá ser requerida ao órgão da execução fiscal, só havendo possibilidade de solicitar 
a intervenção do tribunal, através de uma reclamação nos termos do art.º 276.º, se for indeferido o 
respectivo requerimento».

Ora, se o tribunal só tem competência para apreciar a falta ou nulidade de citação no processo 
de reclamação da decisão tomada pelo órgão de execução fiscal sobre essa questão incidental e se os 
fundamentos da oposição são apenas os enunciados no artigo 204º do CPPT, não se vê como é que 
«oficiosamente» o juiz pode em processo de oposição não só conhecer em primeira mão dessa nulidade, 
como acrescentar um novo fundamento aos taxativamente enunciados na lei.

Em segundo lugar, está provado nos autos (facto n.º 8 dos factos provados) que «o oponente foi 
citado, em 14 de Junho de 2007, através do ofício de citação pessoal, por correio registado com aviso 
de recepção, com o n.º RP328238439PT, dando -lhe conhecimento da penhora efectuada». Trata -se do 
documento de fls. 13 dos autos que pretende incorporar no mesmo instrumento dois actos processuais: 
a notificação da penhora e a citação pessoal para a execução. A sentença recorrida não lhe deu relevo 
como «citação pessoal», considerando ter sido efectuada apenas a notificação da penhora, na forma 
de notificação pessoal. Mas, aquela carta, designada de «citação pessoal», diz que «pela presente fica 
citado/notificado, nos termos do n.º 2 do artigo 193º do Código de Procedimento e Processo Tributário 
(CPPT) e do artigo 864º do Código de Processo Civil, da penhora efectuada por este Serviço de Finan-
ças» e que «decorrido o prazo de 30 dias acima referido, sem que a dívida exequenda e o acrescido 
tenham sido pagos, nem tenha sido deduzida a oposição, prosseguirá a execução da penhora». Ou seja, 
inexistindo citação pessoal prévia à penhora, como era o caso, o órgão de execução fiscal comunicou 
a penhora e simultaneamente citou o executado para a execução.

Não se julga porém que a citação após a penhora corresponda a «falta de citação», pois é a pró-
pria lei que prevê essa hipótese no n.º 2 do artigo 193º do CPPT, para as execuções quer não excedam 
as 250 unidades de conta, e no n.º 3 do art. 194º para as execuções que excedam esse valor. É que, 
se não ocorriam os pressupostos que determinavam a prática da citação pessoal naquele momento, 
por não estar demonstrado que tenha sido inviável a citação pessoal antes da penhora, uma vez que 
atento o valor da execução, essa era a modalidade de citação que se impunha realizar, se o conteúdo 
da acto comunicativo é insuficiente ou se foram preteridas as «formalidades prescritas na lei», então 
o problema não é de falta de citação, mas sim de nulidade de citação, o que conduz a um regime bem 
diferente (cfr. art. 198º do CPC).

Portanto, não é pelo facto do acto processual ter sido praticado após a penhora que ele deixa 
de cumprir a sua função de dar a conhecer ao executado que contra ele foi proposta a execução de 
uma dívida e que tem um determinado prazo para a pagar ou contestar. Os eventuais vícios formais 
ou substanciais que afectem a sua validade, como acto processual capaz de cumprir aquela função, 
redundam em nulidade e não em falta de citação, a qual apenas ocorre nas situações enunciadas nas 
várias alíneas do n.º 1 do artigo 195º do CPC, complementadas com as restrições da alínea a) do n.º 1 
do art. 165º e do n.º 6º do art. 190º do CPPT.

Em terceiro lugar, constata -se que o oponente no seu articulado inicial nem alega que não che-
gou a ter conhecimento do acto, por facto que não lhe pose ser imputado, antes pelo contrário juntou 
cópia do acto de citação, nem se vislumbra que direitos processuais lhe ficaram vedados com a citação 
após a penhora. Desde a oposição, ao pagamento em prestações, à dação em pagamento ou oposição 
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à penhora, tudo lhe era possível utilizar com meios de defesa. Portanto, a nulidade por falta de citação 
não podia ser reconhecida sem a demonstração de que o oponente desconhecia a liquidação (nº 6 do 
art. 190º), nem sem um juízo sobre a possibilidade de prejuízo efectivo para a defesa do oponente (al. a) 
do n.º 1 do art. 165º).

Conclui -se pois que não há falta de citação que justifique a improcedência da oposição, a qual 
deve prosseguir com a apreciação dos fundamentos que a sustentam.

4. Nestes termos, e atento o exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário deste 
Supremo Tribunal Administrativo em conceder provimento ao recurso, anular a decisão recorrida e 
ordena a baixa dos autos para prosseguimento da oposição.

Sem custas.

Lisboa, 12 de Outubro de 2011. — Lino Ribeiro (relator) — Valente Torrão — António Calhau. 

 Acórdão de 12 de Outubro de 2011.

Assunto:

Impugnação. Excesso de pronúncia. Taxa de instalação de antena de radiocomunica-
ções. Taxa Municipal de Direitos de Passagem. Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro 
(Lei das Comunicações Electrónicas). Decreto -Lei n.º 151 -A/2000, de 20 de Julho. 
Decreto -Lei n.º 11/2003 de 18 de Janeiro.

Sumário:

 I —  Não enferma de nulidade por excesso de pronúncia a sentença que no julgamento 
da questão suscitada pela impugnante da ilegalidade do acto de liquidação da taxa 
impugnada, alargou o quadro jurídico à luz do qual a questão lhe fora colocada, 
considerando argumentos não invocados pelas partes, pois que o juiz não está 
sujeito às alegações das partes no tocante à indagação, interpretação e aplicação 
das regras de direito (artigo 664.º do CPC).

 II — Ao contrário do que sucede em relação à “taxa de ocupação da via pública” não 
há entre a taxa de instalação de antena de radiocomunicações em propriedade 
privada sindicada nos autos e a “Taxa Municipal de Direitos de Passagem” 
identidade de facto tributário ou sobreposição de normas de incidência, razão 
pela qual a jurisprudência firmada para aquela não é transponível para o caso 
dos autos.

 III — A instalação de estações de radiocomunicações e respectivos acessórios, 
incluindo antenas, em prédios rústicos ou urbanos está sujeita, nos termos 
dos artigos 20.º n.º 2 do Decreto -Lei n.º 151 -A/2000 e 4.º e seguintes do Decreto-
-Lei 11/2003, de 18 de Janeiro, a autorização municipal, prevendo a lei (n.º 10 
do artigo 6.º do Decreto -Lei n.º 11/2003, de 18 de Janeiro) que o deferimento do 
pedido de autorização para a instalação de infra -estruturas de suporte de esta-
ções de radiocomunicações e respectivos acessórios não dispensa o pagamento 
de taxas administrativas de instalação exigíveis nos termos e montantes a definir 
em regulamento municipal, de acordo com os critérios definidos na lei, razão 
pela qual não pode sustentar -se que a autorização municipal de instalação de 
antenas de radiocomunicações em propriedade privada não possa ser sujeita ao 
pagamento de quaisquer taxas municipais.

Processo nº: 631/11 -30.
Recorrente: Município de Oeiras.
Recorrido: Be Towering — Gestão de Torres de Telecomunicações, SA.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Isabel Marques da Silva.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

 - Relatório  -
1 — O Município de Oeiras recorre para este Supremo Tribunal da sentença do Tribunal Admi-

nistrativo e Fiscal de Sintra, de 24 de Março de 2011, que julgou totalmente procedente a impugnação 
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deduzida por BE TOWERING – GESTÃO TORRES DE TELECOMUNICAÇÕES, S.A, com os sinais 
dos autos, contra acto de liquidação de taxa municipal devida pela autorização de instalação de infra-
-estrutura de suporte de estação de radiocomunicação referente ao ano de 2009, anulando -o e condenando 
o Município ao pagamento de juros indemnizatórios, apresentando as seguintes conclusões:

a) A douta decisão em recurso considera que a impugnação da ora Recorrida é procedente, 
não porque o pedido e a causa de pedir por aquelas deduzidas tenham fundamento, mas porque “tem 
vindo a ser entendido de forma uniforme pelos Tribunais Superiores que a partir da data da entrada 
em vigor” da “Lei n.º 5/2004 de 10/2 que apenas é admitido a aplicação de uma taxa municipal de 
direitos de passagem, não sendo lícito aplicar a outros tributos sobre aquela realidade” para o que 
convoca três doutos arestos do STA (Procs. 363/10, 513/10 e 0751). Ora,

b) Dispõe o art. 125º nº 1 do CPPT relativamente às causas de nulidade da sentença que esta 
será nula, entre outras razões, quando o juiz se pronuncie sobre questões que não deva conhecer.

c) E assim é quando as questões de facto ou de direito suscitadas por quem deu origem à acção, 
no presente caso o ora Recorrido, são esquecidas ou tratadas sumariamente, mas a parte dispositiva 
da sentença invoca argumentos que não foram apresentados nem pelo Recorrente nem pelo Recorrido, 
acabando inclusive por decidir com base em factos que não estão sequer assentes.

d) É o que ocorre no presente recurso com uma particularidade que merece destaque, ou seja, 
a douta decisão em recurso decide dar procedência à impugnação à luz de um entendimento jurídico 
que não veio a ser colocado nunca pela Impugnante ora Recorrida: a questão da aplicabilidade da 
taxa municipal pelo direito de passagem sobre a qual, aliás, nada consta dos autos.

e) O que o impugnante apresentou como causa de pedir e pedido foi a anulação de uma taxa pela 
instalação de infraestruturas de suporte de estação de radiocomunicação, e foi sobre esta questão que 
apresenta as suas razões defendendo que a referida taxa padece de ilegalidades e inconstitucionalidades 
(violação do direito de audiência prévia, inconstitucionalidade do acto de liquidação e ilegalidade do 
mesmo acto) do mesmo passo a ora Recorrente, na sua contestação, discutiu essas questões e só essas, 
concluindo pela inexistência de ilegalidade e inconstitucionalidade.

f)  Mas mesmo admitindo -se que a argumentação jurídica e a matéria de facto com que a decisão 
em recurso resolve o processo impugnatório em discussão fosse autorizada a título de conhecimento 
oficioso, o que só por exercício académico de concede, então, por aplicação do art. 95.º n.º 2 do CPTA 
deveriam as partes ser ouvidas em alegações complementares, porque sempre o exigiria o princípio 
do contraditório, o que não aconteceu.

g) Estamos assim perante um excesso de pronúncia — a douta decisão em recurso pronunciou -se 
sobre questões de direito e de facto que não podia conhecer, e não curou sequer de, previamente, no-
tificar as partes para sobre elas se pronunciarem — vício esse sancionado com a nulidade da sentença 
nos termos do art. 125.º n.º 1 do CPPT.

h) Contudo, a decisão em recurso considerou com base no “entendimento uniforme dos Tribu-
nais Superiores” que a partir da aprovação da Lei n.º 5/2004 apenas é permitida a aplicação da taxa 
municipal de direitos de passagem não sendo de aplicar “outros tributos aquela realidade” citando 
três acórdãos do STA; Mas,

i) Bastará ler o conteúdo dos citados acórdãos para facilmente se concluir que o que aí se 
discute é da “sobreposição de normas de incidência” pelo eventual aplicação da Taxa Municipal de 
direitos de passagem (art. 106º da Lei n.º 5/2004) e da Taxa Municipal de Ocupação da Via Pública, 
e não é isso que está em causa nos presente autos, onde não se discute uma taxa de ocupação de via 
pública — aliás o equipamento da recorrida não está instalado em espaço público municipal, — mas 
sim uma taxa de instalação de infraestruturas;

j) Também por esta razão a decisão recorrida aplicou e interpretou mal o Direito (art. 106.º da 
Lei n.º 5/2004 de 10/2 e arts. 5º e 6º do Dec. Lei nº 11/2003 de 18/01).

Termos em que pelo exposto e pelo muito que se espera do Douto Suprimento deve o presente 
recurso ser considerado procedente e provado revogando -se a sentença em recurso, substituindo -se 
por outra que aplique correctamente o Direito aos factos assentes e assim considere improcedente a 
impugnação deduzida.

2 — Contra -alegou a BE TOWERING – GESTÃO DE TORRES DE TELECOMUNICAÇÕES, 
S.A., concluindo nos seguintes termos:

A. O princípio do dispositivo tem por função a de ater o juiz, por regra, aos factos carreados 
pelas partes para o processo, obrigando -o a aplicar o direito vigente à situação da vida — à realidade 
fáctica — conformada nos autos, pelo que não limita seja por que forma for a liberdade do juiz na 
aplicação do direito a esses factos.

B. Há excesso de pronúncia sempre que a causa do julgado não se identifique com a causa de 
pedir ou o julgado não coincida com o pedido; sendo a causa de pedir o facto jurídico concreto em 
que se baseia a pretensão deduzida em juízo — isto é, o facto ou conjunto de factos concretos articula-
dos pelo autor e dos quais dimanarão o efeito ou efeitos jurídicos que, através do pedido formulado, 
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pretende ver juridicamente reconhecidos  -, o enquadramento jurídico da situação não é elemento da 
causa de pedir nem, nessa medida, elemento do princípio do dispositivo que limita o juiz.

C. No caso da sentença recorrida, não se verifica qualquer excesso de pronúncia: a questão de-
cidida é exactamente a que foi submetida à apreciação do Tribunal — a legalidade da taxa impugnada 
 -, tendo -se aquela baseado e restringido aos factos que foram carreados pelas partes para o processo 
(os quais, de resto, não são controvertidos). Temos pois que, ao contrário do que vem alegado pela 
CMO, o tribunal recorrido se sujeitou escrupulosamente ao “thema decidendum”, tendo -se o julgado 
identificado com o pedido e o direito sido aplicado apenas aos factos que consubstanciam a causa de 
pedir.

D. Seja como for, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 731.º do CPC, mesmo que se consi-
derasse verificada a nulidade por excesso de pronúncia — o que não se concede, sempre este Supremo 
Tribunal haveria então de a suprir e decidir em conformidade com (todo) o direito aplicável — que 
melhor se tratará de seguida.

E. A Lei das Comunicações Electrónicas procedeu à transposição de directivas comunitárias (cfr. 
o seu artigo 1.º) que procuram a “criação de um quadro jurídico que garanta a liberdade de oferta 
de serviços e rede de comunicações electrónicas, apenas sujeitos às condições previstas na presente 
Directiva e a restrições de acordo com o n.º 1 do artigo 46.º do Tratado (…)” – cfr. o considerando (3) 
da Directiva 2002/20/CE.

F. Foi pois intenção do legislador — português e europeu — promover e incentivar o desenvol-
vimento de redes de comunicações electrónicas, para tal assegurando que não fosse possível onerar 
tributariamente a actividade dos operadores para lá do que se revelasse estritamente necessário. Por 
essa razão, na Lei das Comunicações Electrónicas, mais concretamente nos artigos 105.º e 106.º, foi 
expressamente previsto um catálogo fechado de taxas que podem incidir sobre a actividade dos ope-
radores.

G. Quanto à instalação de infra -estruturas de suporte à actividade das empresas de comunicações 
electrónicas, prevê -se apenas a possibilidade de aplicação de uma taxa municipal de direitos de passa-
gem, quando em causa estejam, tão -só, a implementação, a passagem ou atravessamento de sistemas, 
equipamentos e demais recursos das empresas do sector dos domínio público e privado municipal.

H. Esta orientação foi entretanto mantida no Decreto -Lei n.º 123/2009, de 21 de Maio, que estabe-
lece o regime jurídico aplicável à construção de infra -estruturas aptas à actividade das comunicações 
electrónicas (cfr. os artigos 12.º, 13.º e 34.º).

I. Ora: resulta do enquadramento jurídico vigente que, relativamente às infra -estruturas de 
suporte à actividade de comunicações electrónicas, a lei permite apenas a aplicação de uma taxa que 
seja a remuneração ou contrapartida dos direitos de passagem sobre o domínio público e privado mu-
nicipal, sendo que essa taxa tem de revestir concretamente o figurino da taxa municipal de direitos de 
passagem sujeita aos princípios elencados e desenvolvidos no artigo 106.º da Lei das Comunicações 
Electrónicas.

J. Bem andou, portanto, o Tribunal “a quo”, ao decidir que “apenas é admitida a aplicação 
de uma taxa municipal de direitos de passagem, não sendo lícito aplicar outros tributos sobre aquela 
realidade”.

K. Aliás, por isso também é que, uma vez que o que a lei estatui é que a única taxa que pode ser 
cobrada é uma taxa de direitos de passagem (só uma e só nesse figurino legal específico), o facto de 
a taxa de direitos de passagem ter ou não sido liquidada é totalmente irrelevante para a aplicação 
do direito: se a taxa que tiver sido liquidada não é uma taxa de direitos de passagem conforme com o 
regime do artigo 106.º da Lei das Comunicações Electrónicas, a mesma é ilegal.

L. Na Jurisprudência deste Supremo Tribunal que serviu de base à sentença recorrida estavam 
em causa taxas de ocupação da via pública, as quais, mesmo estando ligadas a ocupação do domínio 
público e privado municipal, foram justamente consideradas ilegais por violarem o regime prescrito 
na lei; no caso vertente, a taxa liquidada pela CMO afasta -se ainda mais da legalidade, uma vez que 
ela — estando implantada num edifício particular — nem sequer se encontra minimamente ligada a 
quaisquer direitos de passagem sobre o domínio público e privado municipal, pelo que, por maioria 
de razão, também há -de ser considerada ilegal — e anulável.

M. No fundo, encontramo -nos perante um tributo que incumpre, na integra, o n.º 2 do artigo 4.º 
da Lei Geral Tributária, segundo o qual as taxas só se podem justificar se assentarem “na prestação 
concreta de um serviço público, na utilização de um bem do domínio público ou na remoção de um 
obstáculo jurídico ao comportamento dos particulares”: o município de Oeiras não prestou nenhum 
concreto serviço à BE TOWERING; esta não utilizou nenhum bem do domínio público; e não existia 
nenhum obstáculo jurídico passível de ser removido, porque, como acabámos de ver, o legislador 
quis expressamente assegurar — através da Lei das Comunicações Electrónicas e do Decreto -Lei 
n.º 123/2009 — que esse obstáculo não existia.

Termos em que deve ser por V. Exas. Ser negado provimento ao presente recurso, com a con-
firmação da sentença recorrida.
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3 – O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal emitiu parecer 
nos termos seguintes:

Afigura -se ser de manter o decidido, na senda da jurisprudência que se cita.
Aliás, recentemente voltou a decidir -se que “a partir da entrada em vigor da Lei das Comu-

nicações Electrónicas, aprovada pela Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro, apenas se consente aos 
Municípios taxas as utilidades decorrentes da ocupação e utilização do domínio público municipal 
com a implementação e funcionamento de estruturas necessárias às redes de comunicações daquela 
natureza acessíveis ao público através da Taxa Municipal de Direitos de Passagem prevista naquela 
lei, não lhes sendo lícito taxa -las através de tributos ou encargos de outra espécie ou natureza — ac. 
do STA de 1 -6 -2011, no rec. 450/11, acessível em www.dgsi.pt. 

E tal é de entender assim, incluindo quanto a taxa de instalação, em obediência a normas 
comunitárias, sendo certo já antes o Tribunal Constitucional vinha decidindo que havia falta de 
proporcionalidade quanto ao montante que aquela por vezes assumia.

Agora, e no âmbito da actividade de telecomunicações, a instalação dos respectivos equipa-
mentos de telecomunicações apenas pode levar a ser aplicada uma taxa por parte dos Municípios, 
a Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP), nos termos previstos no art. 108.º n.º 2 da 
referida Lei.

Com efeito, esta taxa tem um campo de aplicação muito amplo, referindo -se não apenas à 
passagem, mas também à instalação, e pode ocorrer no caso dos equipamentos estarem situados em 
domínio público, ou privado.

Sendo este último o caso dos autos, parece que seria a mesma a única exigível, sendo certo que 
não foi, enquanto tal, a liquidada, mas outra que se funda na concessão de uma autorização, nos 
termos do art. 76.º do Dec. -Lei n.º 555/99, de 16/12, com as alterações da Lei n.º 60/07, de 4/9.

Nestes termos, parece que o recurso não pode proceder, pois a exigibilidade desta última taxa 
perdeu autonomia face àquela outra, única que passou a ser a que podia ser liquidada.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
 - Fundamentação  -
4 — Questão a decidir
Importa verificar, em primeiro lugar, se, como alegado, é nula a sentença recorrida por excesso 

de pronúncia, por se ter pronunciado sobre questões de direito e de facto que não podia conhecer, 
não tendo curado sequer de, previamente, notificar as partes para sobre elas se pronunciarem (cfr. 
conclusões a) a g) das alegações de recurso).

Importa decidir depois se, como também alegado, a sentença aplicou e interpretou mal o direito 
(art. 106.º da Lei n.º 5/2004 de 10/2 e arts. 5.º e 6.º do Dec.Lei n.º 11/2003 de 18/01), incorrendo, pois, 
em erro de julgamento.

5 — Na sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra objecto de recurso foram dados 
como provados os seguintes factos:

1 — Na execução de trabalhos efectuados de implementação de infra -estruturas de suporte de 
estação de radiocomunicações a impugnante solicitou a autorização para instalação de uma an-
tena, o qual foi autorizado por decisão do Município de Oeiras emitido em 18.03.2009, devidamente 
notificado ao interessado e emitido guia de pagamento de taxas de instalação, as quais foram pagas 
em 13.04.2009 — cfr. Documento de fls. 44 e 45, Pedido de autorização de fls. 46 a 73 e guia de 
pagamento de fls. 74, dos autos.

2 — Em 23.04.09 foi apresentado reclamação graciosa do acto de liquidação mencionado 
supra, o qual foi indeferida por despacho de 27.05.09, do Presidente do Município, não tendo sido 
notificado o interessado para efeitos de exercício do direito de audição prévia antes da decisão da 
reclamação. — cfr. Petição de fls. 33 a 43 e Ofício de 04.06.09, junto a fls. 78 a 84, dos autos.

6 — Apreciando
6.1 Da alegada nulidade da sentença por excesso de pronúncia
Imputa o recorrente à sentença recorrida o vício de excesso de pronúncia, gerador de nulidade ex vi 

do artigo 125.º, n.º 1 do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT), porque alegadamente 
a sentença recorrida pronunciou -se sobre questões de direito e de facto que não podia conhecer, e não 
curou sequer de, previamente, notificar as partes para sobre elas se pronunciarem (cfr. conclusões a) 
a g) das suas alegações de recurso).

O juiz “a quo”, por despacho de fls. 191 dos autos, indeferiu a arguição de nulidade.
Vejamos.
Constitui causa de nulidade da sentença a pronúncia do juiz sobre questões que não deva conhecer 

(cfr. a parte final do n.º 1 do artigo 125.º do CPPT, correspondente à parte final da alínea d) do n.º 1 do 
artigo 668.º do Código de Processo Civil — CPC), considerando -se como tais as que não tenham sido 
suscitadas pelas partes nem sejam de conhecimento oficioso, pois que destas está -lhe vedado ocupar -se 
(cfr. o n.º 2 do artigo 660.º do CPC).
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No caso dos autos a questão da ilegalidade do acto de liquidação da taxa impugnada foi suscitada 
pela ora recorrida na sua petição inicial de impugnação sob a epígrafe da inidoneidade do instrumento 
legal mobilizado para fundamentar a taxa reclamada (cfr. os n.ºs 12 a 22 da petição inicial, a fls. 21 e 
22 dos autos) como aliás reconhece o recorrente na conclusão d) das suas alegações de recurso, tendo 
sido a propósito do conhecimento deste pedido (cfr. a sentença recorrida a fls. 136 e 137) que o tribunal 
“a quo”, invocando porém argumento jurídico não invocado pela então impugnante, veio a julgar a 
impugnação totalmente procedente.

Pronunciou -se, pois, sobre questão que devia conhecer — a da ilegalidade da liquidação — embora 
alargando o quadro jurídico à luz do qual a questão lhe fora colocada, considerando argumentos não 
invocados pelas partes.

Daí não decorre, porém, ao contrário do alegado, que o juiz “a quo” se tenha pronunciado sobre 
questões de direito e de facto que não podia conhecer, porquanto o juiz não está sujeito às alegações 
das partes no tocante à indagação, interpretação e aplicação das regras de direito (artigo 664.º do 
CPC) e os factos aos quais aplicou o direito não são controvertidos e encontram -se discriminados no 
n.º 1 do probatório fixado (supra reproduzido).

O facto de o juiz “a quo” não ter curado sequer de, previamente, notificar as partes para (…) 
se pronunciarem sobre o enquadramento jurídico que, na sua perspectiva, caberia à questão, 
não gera nulidade da sentença por excesso de pronúncia, podendo o recorrente defender -se 
de tal enquadramento jurídico por via do presente recurso, que tem também por fundamento 
o alegado erro de julgamento cometido pela sentença recorrida (cfr. as conclusões h) a j) das 
alegações de recurso).

Improcede, pelo exposto, a arguida nulidade do julgado.
6.2 Do alegado erro de julgamento
A sentença recorrida, a fls. 134 a 138 dos autos, julgou totalmente procedente a impugnação de-

duzida contra a liquidação de taxa de instalação, efectuada pelo Município de Oeiras à ora recorrida, 
fundamentando o decidido nos seguintes termos (cfr. sentença recorrida a fls. 137 dos autos):

«Tem vindo a ser entendido de forma uniforme pelos Tribunais Superiores, que a partir da 
entrada em vigor da Lei das Comunicações Electrónicas, aprovada pela Lei n.º 5/2004, de 10.02, 
que apenas é admitido a aplicação de uma taxa municipal de direitos de passagem, não sendo 
lícito aplicar outros tributos sobre aquela realidade (cfr nesse sentido, Ac. do STA, de 06.10.2010, 
proferido no Proc. nº 0363/10, de 30.11.10, proferido no Proc. nº 0513/10 e Ac. de 12.01.11, 
proferido no Proc. n.º 0751), pelo que na senda de tais decisões, entende -se que procede a im-
pugnação deduzida daquela liquidação de taxa devida pela instalação de equipamentos de suporte 
de estação de radiocomunicações, sendo de proceder ao processamento de juros indemnizatórios 
em resultado do pagamento indevido do tributo, face ao apurado em 1, do probatório. — cfr artº 
43º da LGT».

Alega o recorrente que bastará ler o conteúdo dos citados acórdãos para facilmente se concluir 
que o que aí se discute é da “sobreposição de normas de incidência” pelo eventual aplicação da Taxa 
Municipal de Direitos de passagem (art. 106º da Lei n.º 5/2004) e da Taxa Municipal de Ocupação 
da Via Pública, e não é isso que está em causa nos presente autos, onde não se discute uma taxa de 
ocupação de via pública – aliás o equipamento da recorrida não está instalado em espaço público 
municipal, — mas sim uma taxa de instalação de infraestruturas, razão pela qual conclui que a 
decisão recorrida aplicou e interpretou mal o Direito (art. 106.º da Lei n.º 5/2004 de 10/2 e arts. 5º e 
6º do Dec. Lei nº 11/2003 de 18/01).

Contra -alegou a ora recorrida, sustentando o decidido, que merece também a concor-
dância do Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto no seu parecer junto aos autos e supra 
transcrito.

Vejamos.
Como bem diz o recorrente e reconhece a recorrida, os Acórdãos deste Supremo Tribunal 

citados na sentença recorrida e que nesta foram invocados como fundamento da decisão de 
ilegalidade da “taxa devida pela instalação de equipamentos de suporte de estação de radio-
comunicações” instalada em propriedade particular não versaram sobre taxas congéneres à 
impugnada nos presentes autos, antes sobre “taxas de ocupação da via pública”, julgadas ilegais 
com base no entendimento de que «a partir da entrada em vigor da Lei das Comunicações 
Electrónicas, aprovada pela Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro, apenas se consente aos Muni-
cípios taxar as utilidades decorrentes da ocupação e utilização do domínio público municipal 
com a implementação e funcionamento de estruturas necessárias às redes de comunicações 
daquela natureza acessíveis ao público através da Taxa Municipal de Direitos de Passagem 
prevista naquela lei, deixando de lhes ser lícito taxá -las através de tributos ou encargos de 
outra espécie ou natureza».

Não há, entre a taxa sindicada nos presentes autos e a “Taxa Municipal de Direitos de 
Passagem” sobreposição de normas de incidência, pois que esta apenas abrange a implemen-
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tação de equipamentos necessários às redes e serviços de comunicações electrónicas quando 
estes o sejam nos domínios público e privado municipal, sendo esta utilização individualizada 
do domínio municipal o facto gerador daquele pagamento.

Parece, pois, abusivo, concluir sem mais, com base no que se consignou para taxas cuja 
base de incidência objectiva é diversa da sindicada nos presentes autos, que o que valerá para 
aquelas valerá também necessariamente para esta, que constitui contrapartida do licenciamento 
de uma antena de radiocomunicações instalada em propriedade particular.

Reconhecendo que a situação dos autos é diversa das que estiveram na origem dos citados 
Acórdãos deste Supremo Tribunal, contra -alega, porém, a recorrida, invocando que na Lei das 
Comunicações Electrónicas, mais concretamente nos artigos 105.º e 106.º, foi expressamente 
previsto um catálogo fechado de taxas que podem incidir sobre a actividade dos operadores 
e que quanto à instalação de infra -estruturas de suporte à actividade das empresas de comunicações 
electrónicas, prevê -se apenas a possibilidade de aplicação de uma taxa municipal de direitos de passa-
gem, quando em causa estejam, tão -só, a implementação, a passagem ou atravessamento de sistemas, 
equipamentos e demais recursos das empresas do sector dos domínio público e privado municipal, pelo 
que, no caso dos autos, estando a antena implantada num edifício particular — nem sequer se encontra 
minimamente ligada a quaisquer direitos de passagem sobre o domínio público e privado municipal, 
pelo que, por maioria de razão, também há -de ser considerada ilegal.

Não nos parece que assim seja.
A Lei das Comunicações Electrónicas (Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro, ainda recentemente 

alterada pela Lei n.º 51/2011, de 13 de Setembro), estabelece no n.º 2 do seu artigo 2.º que o que 
nela se dispõe não prejudica, designadamente, o regime aplicável às redes e estações de radiocomu-
nicações, previsto no Decreto -Lei n.º 151 -A/2000, de 20 de Julho (cfr. a sua alínea c)), e este último 
diploma prevê no seu artigo 20.º (mantido em vigor “qua tale” após a revisão do diploma subsequente 
à entrada em vigor da Lei das Comunicações Electrónicas efectuada pelo Decreto -Lei n.º 264/2009, 
de 28 de Setembro), sob a epígrafe “Instalação de estações de radiocomunicações”, que a instalação 
de estações de radiocomunicações e respectivos acessórios, incluindo antenas, em prédios rústicos 
ou urbanos carece do consentimento dos respectivos proprietários (cfr. o seu n.º 1) e não dispensa 
quaisquer outros actos de licenciamento ou autorização previstos na lei, designadamente os da com-
petência dos órgãos autárquicos (cfr. o seu n.º 2), sendo que esta regulamentação legal da autorização 
municipal inerente à instalação e funcionamento das infra -estruturas de suporte das estações de 
radiocomunicações e respectivos acessórios consta do Decreto -Lei 11/2003, de 18 de Janeiro, que as 
sujeita a autorização municipal (artigo 4.º) e regulamenta o respectivo procedimento de autorização 
(artigos 5.º e seguintes).

Ora, estabelece de forma expressa o n.º 10 do artigo 6.º do Decreto -Lei n.º 11/2003, de 18 de 
Janeiro que o disposto no número anterior – ou seja, o deferimento do pedido de autorização para a 
instalação de infra -estruturas de suporte de estações de radiocomunicações e respectivos acessórios 
(cfr. o n.º 5 do artigo 6.º do Decreto -Lei n.º 11/2003) – não dispensa o pagamento de taxas adminis-
trativas de instalação exigíveis nos termos e montantes a definir em regulamento municipal, de acordo 
com os critérios definidos na lei.

Não pode, pois, sustentar -se que a autorização municipal de instalação de antenas de radiocomu-
nicações em propriedade privada não possa ser sujeita ao pagamento de quaisquer taxas municipais. 
A instalação de tais equipamentos em propriedade privada está sujeita a autorização autárquica e essa 
intervenção municipal legitima a cobrança de taxas administrativas de instalação previstas em regu-
lamento municipal, cujo facto gerador não é, obviamente, a ocupação do domínio público ou privado 
municipal (pois que estas não estão instaladas em domínio municipal) mas a intervenção dos municípios 
neste domínio, que o legislador procura que concilie a protecção do ambiente, do património cultural 
e da defesa da paisagem urbano ou rural e o ordenamento do território com a imperiosa necessidade 
de incentivo e apoio à prossecução e promoção do desenvolvimento da sociedade de informação (cfr. 
o preâmbulo do Decreto -Lei n.º 11/2003, de 18 de Janeiro).

Conclui -se, deste modo, que a sentença recorrida incorreu em erro de julgamento ao julgar ilegal 
a taxa de instalação de antena liquidada pelo Município de Oeiras fundando -se em argumentos jurídi-
cos não transponíveis para a situação dos autos, pelo que, nesta medida, haverá que prover o recurso, 
revogar a sentença recorrida que fez má interpretação e aplicação da lei, ordenando a baixa dos autos 
ao tribunal “a quo” para conhecimento dos demais vícios que o recorrido imputou ao acto de liquidação 
sindicado e cujo conhecimento ficou prejudicado pelo julgamento efectuado.

 - Decisão  -
7 — Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do 

Supremo Tribunal Administrativo em conceder provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida na 
parte em que julgou ilegal a taxa sindicada por incompatibilidade com o disposto na Lei das Comuni-
cações Electrónicas e ordenou o processamento de juros indemnizatórios, julgando -se não ser por esse 
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motivo ilegal a taxa impugnada, baixando os autos ao tribunal “a quo” para conhecimento dos demais 
vícios oportunamente invocados pelo impugnante, se a tal nada mais obstar.

Custas pela recorrida, que contra -alegou.

Lisboa, 12 de Outubro de 2011. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Francisco 
Rothes — António Calhau. 

 Acórdão de 12 de Outubro de 2011.

Assunto:

Aplicação da lei no tempo. Verificação e graduação de créditos.

Sumário:

As alterações legislativas decorrentes da Lei n.º 55 -A/2010 não são aplicáveis aos 
processos judiciais de verificação e graduação de créditos pendentes nos Tribunais 
Administrativos e Fiscais em 1 de Janeiro de 2011, os quais continuam a seguir a 
forma processual vigente à data da sua instauração.

Processo nº: 687/11 -30.
Recorrente: Ministério Público.
Recorrido: Instituto de Segurança Social, IP. e Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Lino Ribeiro.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo

1.1. O Ministério Público junto do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga interpõe recurso 
jurisdicional do despacho emitido no processo de verificação e graduação de créditos nº 1347/10.3BE-
BRG que ordenou a remessa do processo ao órgão de execução fiscal para aí ser tramitado.

Para tal, apresenta alegações onde se conclui o seguinte:
I – A nova redacção dos artigos 97, n.º 1, o), 151, n.º 1, 245, números 2, 3 e 4 e 247, nº 1, todos do 

CPPT, em vigor desde 1 -1 -2011, somente é aplicável aos processos de verificação de créditos instaurados 
após aquela data, atento o preceituado no art. 5º 2, n.º 1, do ETAF, dado tratar -se de uma modificação 
posterior de direito, nessa medida irrelevante.

II – Como é, outrossim, irrelevante que tal modificação se traduza na atribuição da competência 
material a uma outra entidade, que não a um diferente tribunal.

III – Decidindo ao arrepio, infringiu a sentença em crise o preceituado nos referidos comandos 
legais e ainda no art. 64º do C. de Processo Civil.

IV – Deve, portanto, ser revogada e substituída por outra que proceda à graduação de créditos.
1.2. Não foram apresentadas contra -alegações.
1.3. Colhidos os vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, cumpre decidir
2. A única questão a decidir no recurso já foi apreciada pelo STA, de modo uniforme e reiterado, 

o que, nos termos do nº 5 do artigo 713º do CPC, justifica a fundamentação sumária da decisão.
O que está em causa é saber se perante as alterações legislativas decorrentes da Lei n.º 55 -A/2010, 

com início de vigência em 1 de Janeiro de 2011, os Tribunais Administrativos e Fiscais devem continuar 
a tramitar e a proferir decisão nos processos judiciais de verificação e graduação de créditos pendentes 
nessa data, ou se, pelo contrário, esses processos devem ser remetidos ao órgão de execução fiscal para 
que seja este a proceder à sua posterior tramitação e decisão.

Face à ausência de norma transitória, surgiram divergências no entendimento relativo à aplica-
bilidade imediata do novo regime aos processos de verificação e graduação de créditos pendentes: a 
decisão recorrida, aplicando o artigo 64º do Código de Processo Civil, ex vi artigo 2º do Código de 
Procedimento e Processo Tributário, determinou, após trânsito, a baixa dos autos na distribuição e a 
remessa ao órgão de execução fiscal competente para a verificação e graduação de créditos; discorda do 
decidido o recorrente Ministério Público, alegando que sendo a reclamação de créditos de data anterior 
a 1.01.2011, a Lei nº 55 -A/2010, de 31/11, não altera a competência para a verificação e graduação 
de créditos, que continua a ser do Tribunal Tributário, ex vi do artigo 5º do ETAF, pois que em causa 
norma de processo ou tramitação processual e não norma de competência, pois o órgão não foi extinto, 
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donde inexiste alteração de competência da nova lei para os casos pendentes; o processo continua a ser 
judicial (de execução) e há -de ser tramitado até final em tal sede judicial.

A divergência foi solucionada em recentes Acórdãos deste Supremo Tribunal, proferidos nos 
recursos números 362/11 e 384/11, de 6 de Julho e números 0361/77, 0376/11, 0392/11 e 0393/11 de 
13 de Julho, para cuja fundamentação se remete e cuja decisão — no sentido de que as alterações le-
gislativas decorrentes da Lei n.º 55 -A/2010 não são aplicáveis aos processos judiciais de verificação e 
graduação de créditos pendentes nos Tribunais Administrativos e Fiscais em 1 de Janeiro de 2011, os 
quais continuam a seguir a forma processual vigente à data da sua instauração  -, também concordamos, 
uma vez que os argumentos aí considerados, em especial a aplicabilidade do nº 2 do artigo 142º do 
CPC e do nº 3 do artigo 12º da LGT, afastam a aplicabilidade da nova lei aos processos de verificação e 
graduação de créditos pendentes, o que conduz, inevitavelmente, à procedência do presente recurso.

Daí que, sem mais, haverá que conceder provimento ao recurso, revogar o despacho recorrido, 
baixando os autos ao tribunal “a quo” para aí prosseguirem, se a tal nada mais obstar.

3. Nestes termos, e com os expostos fundamentos, acordam os juízes da Secção de Contencioso 
Tributário do Supremo Tribunal Administrativo em conceder provimento ao recurso, revogar o despacho 
recorrido e determinar a baixa dos autos ao tribunal recorrido para prosseguimento dos autos.

Sem custas.

Lisboa, 12 de Outubro 2011. — Lino Ribeiro (relator) — Valente Torrão — Dulce Neto. 

 Acórdão de 12 de Outubro de 2011.

Assunto:

Graduação de créditos. Lei n.º 55 -A/2010, de 31.12. Aplicação da lei no tempo.

Sumário:

 I —  Após as alterações introduzidas no Código de Procedimento e de Processo Tri-
butário pela Lei n.º 55 -A/2010, de 31.12, os Tribunais Tributários continuam a 
ter competência para conhecer da matéria relativa à verificação e graduação de 
créditos, tendo ocorrido apenas uma alteração da via ou forma processual ade-
quada ao seu conhecimento, que deixou de ser o processo judicial de verificação 
e graduação de créditos, para ser o processo judicial de reclamação da decisão 
proferida pelo órgão da execução sobre a matéria, passando, assim, esta recla-
mação a constituir a forma processual de exercer a tutela jurisdicional no que 
toca à verificação e graduação de créditos.

 II — Quanto à aplicação no tempo da lei processual civil e tributária, a regra é a mesma 
que vale na teoria geral do direito: a lei nova é de aplicação imediata aos proces-
sos pendentes, mas não possui eficácia retroactiva  - artigo 12.º, n.º do C.Civil e 
artigo 12.º, n.º 3 da LGT. Porém, da submissão a esta regra geral exceptua -se o 
caso de a lei nova ser acompanhada de normas de direito transitório ou de para ela 
valer uma norma especial, como é o caso da norma contida no n.º 2 do artigo 142º 
do CPC, que determina que a forma de processo aplicável se determina pela lei 
vigente à data em que a acção é proposta.

 III — Por força dessa norma contida no n.º 2 do artigo 142.º do CPC, que é subsidia-
riamente aplicável ao contencioso tributário por força do artigo 2.º, alínea e) do 
CPPT, a nova lei não pode ser aplicada aos processos de verificação e graduação de 
créditos pendentes nos Tribunais Administrativos e Fiscais em 1 de Janeiro de 2011, 
os quais continuam a seguir a forma processual vigente à data da sua instauração.

 IV — À mesma conclusão se chegaria pela aplicação da norma contida no n.º 3 do ar-
tigo 12.º da LGT, na medida em que a aplicação imediata da lei nova aos processos 
pendentes é susceptível de afectar os direitos e interesses legítimos anteriormente 
constituídos das partes.

Processo n.º 703/11 -30.
Recorrente: Ministério Público.
Recorrido: BPN — Banco Português de Negócios, SA.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Dulce Neto.
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Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1. O Excelentíssimo Magistrado do Ministério Público recorre para o Supremo Tribunal Adminis-

trativo da decisão que o Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga proferiu neste processo de reclama-
ção de créditos, determinando a devolução dos autos ao órgão da execução fiscal por ter considerado, 
essencialmente, que a matéria relativa à verificação e graduação de créditos passou, após as alterações 
introduzidas pela Lei n.º 55 -A/2010, de 31.12, para a competência do órgão de execução fiscal, o que 
implica a sua aplicação imediata aos processos pendentes face ao disposto no artigo 64.º do Código 
de Processo Civil, segundo o qual “Quando ocorra alteração da lei reguladora da lei da competência 
considerada relevante quanto aos processos pendentes, o juiz ordena oficiosamente a sua remessa para 
o tribunal que a nova lei considera competente”.

Rematou as alegações de recurso com as seguintes conclusões:
I. Os presentes autos foram instaurados a 11/10/2010, nele tendo sido ordenadas e realizadas 

diversas diligências com vista à prolação da decisão final, de acordo com a competência material atri-
buída pelo art.º 151.º, n.º 1, do CPPT;

II. A competência material dos tribunais administrativos e fiscais, tal como dos tribunais comuns, 
fixa -se no momento da propositura da acção, sendo irrelevantes as alterações de facto e de direito 
ocorridas posteriormente, conforme o disposto no art.º 5.º do ETAF;

III. Assim, o facto de a Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de Dezembro, que entrou em vigor a 1/1/2011, 
ter alterado os artigos 97.º, 151.º, n.º 1 e 245.º, n.º 2 do CPPT, de modo a atribuir competência aos 
órgãos de execução fiscal para decidir o incidente de verificação e graduação de créditos, não poderá 
produzir qualquer efeito no desenrolar dos presentes, continuando aquela competência a caber ao tri-
bunal administrativo e fiscal;

IV. A decisão sobre o incidente de verificação e graduação de créditos tem natureza jurisdicional, 
pelo que a norma do art.º 126.º, da Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de Dezembro, na parte em que atribuiu essa 
competência a um órgão da administração fiscal é de duvidosa constitucionalidade, uma vez que faz 
perigar o princípio da igualdade de meios processuais, consagrado no art.º 98.º da LGT e o princípio da 
equidade processual consagrado no artigo 20.º, n.º 4 da CRP. Daí que, havendo dúvidas legítimas sobre 
a constitucionalidade da citada norma legal, no caso dos autos, a interpretação mais sensata parece ser 
aquela que considera competente o tribunal tributário para decidir o presente incidente de verificação 
e graduação de créditos, uma vez que é no tribunal que reside o poder jurisdicional;

V. Por outro lado, não constando da citada Lei qualquer norma transitória sobre essa matéria e 
considerando o princípio basilar do nosso sistema jurídico de que a lei só rege para o futuro e que a 
competência material se fixa no momento da propositura da acção, nos termos dos artigos 12.º do C.Civil 
e 5.º do ETAF, e tendo presente que, na fixação do sentido e alcance da lei, o intérprete presumirá que 
o legislador consagrou as soluções mais acertadas e soube exprimir o seu pensamento em termos ade-
quados (art.º 9.º, n.º 3 do C.Civil), parece -nos que a competência do órgão de execução fiscal atribuída 
pelo n.º 2 do art.º 245.º, na redacção da Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de Dezembro, se aplica apenas aos 
processos de reclamação de créditos entrados a partir de 1/1/2011;

VI. Decidindo como decidiu, o Mmº Juiz a quo não aplicou, como devia, o disposto no art.º 5.º 
do ETAF, e fez errada interpretação dos artigos 9.º, n.º 3 e 12.º do C.Civil, 151.º, n.º 1, 245.º, n.º 2, do 
CPPT, 126.º e 127.º da Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de Dezembro.

Pelo que, revogando a douto despacho recorrido e ordenando o prosseguimento dos autos neste 
Tribunal até final, VOSSAS EXCELÊNCIAS farão, agora como sempre, a costumada JUSTIÇA.

1.2. Não foram apresentadas contra -alegações.
1.3. Colhidos os vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, cumpre decidir.
2. A questão que cumpre apreciar e decidir resume -se a saber se perante as alterações legislati-

vas decorrentes da Lei n.º 55 -A/2010, com início de vigência em 1 de Janeiro de 2011, os Tribunais 
Administrativos e Fiscais devem continuar a tramitar e a proferir decisão nos processos judiciais de 
verificação e graduação de créditos pendentes nessa data, ou se, pelo contrário, esses processos devem 
ser remetidos ao órgão de execução fiscal para que seja este a proceder à sua posterior tramitação e 
decisão. Isto porque, face à ausência de norma transitória, têm surgido divergências no entendimento 
relativo à aplicabilidade imediata do novo regime aos processos de verificação e graduação de créditos 
pendentes nos Tribunais Administrativos e Fiscais.

Essa Lei alterou os artigos 97.º, alínea o), 151.º, n.º 1, 243.º, 245.º, 247.º e 278.º, todos do Código 
de Procedimento e de Processo Tributário, do seguinte modo:

− a alínea o) do artigo 97.º eliminou, como espécie processual, o processo judicial tributário de 
verificação e graduação de créditos, substituindo -o pelo processo judicial tributário de reclamação da 
decisão da verificação e graduação de créditos;

− o n.º 1 do artigo 151.º eliminou a referência à verificação e graduação de créditos como espécie 
processual da competência dos tribunais tributários;

− o artigo 243.º, que regulava o prazo para o Representante da Fazenda Pública reclamar os seus 
créditos no aludido processo judicial, foi revogado;
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− os artigos 245.º e 247.º e 278.º vieram estabelecer e disciplinar a nova forma processual de 
proceder à verificação e graduação de créditos – determinando a sua tramitação dentro do processo 
executivo, presidida e decidida pelo órgão da execução fiscal, com possibilidade de utilização da re-
clamação para tribunal da verificação e graduação de créditos realizada por esse órgão.

Esta breve exposição revela as significativas alterações de regime produzidas com a Lei 
n.º 55 -A/2010, e denuncia a vontade do legislador de fazer desaparecer da ordem judiciária a espécie 
processual “verificação e graduação de créditos”, que detinha autonomia estrutural relativamente ao 
processo de execução fiscal (embora funcionalmente subordinado a ele) e que corria como processo 
judicial autónomo no Tribunal Tributário de 1ª instância, classificada na 9ª espécie pela deliberação do 
Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais de 30.05.20051. E evidencia a opção legislativa 
de que os actos de verificação e graduação de créditos decorram no seio do processo executivo (que é já 
um processo de natureza judicial – artigo 103.º da LGT), como fase processual da instância executiva, 
sendo a sua tramitação realizada pelo órgão da execução, que fará, em primeira linha, a verificação e 
graduação de créditos, com possibilidade de ulterior reclamação para tribunal pelos interessados, nos 
termos dos artigos 276.º e 278.º do CPPT, passando, assim, esta reclamação judicial a constituir a via 
de conhecimento jurisdicional da matéria, isto é, a forma de exercer a tutela jurisdicional no que toca 
à verificação e graduação de créditos.

Trata -se, pois, de alteração de normas estritamente adjectivas, que dizem respeito à forma ou 
via processual de proceder à verificação e graduação de créditos no âmbito do processo judicial de 
execução fiscal, e não de normas respeitantes à competência dos tribunais tributários ou de normas que 
contendam com o poder jurisdicional conferido aos magistrados destes tribunais de aplicar o direito 
aos litígios que surjam no âmbito de processos de execução fiscal, já que estes processos executivos 
continuam a estar na dependência do juiz do tribunal tributário, mesmo na fase em que correm perante 
as autoridades administrativas, e ele continua a deter poder jurisdicional para apreciar a matéria da 
verificação e graduação de créditos (agora através da forma processual da reclamação judicial), em-
bora só após a pronúncia do órgão da execução, e, portanto, através de uma forma processual diversa 
– razão por que se pode continuar a afirmar que as execuções instauradas no serviço de finanças e os 
inerentes actos de verificação e graduação de créditos continuam a ser da competência do tribunal 
tributário.

Por esta razão, não podemos aceitar a tese sufragada na decisão recorrida, de que as questionadas 
alterações tenham retirado a competência aos Tribunais Tributários para apreciação da matéria rela-
tiva à verificação e graduação de créditos e que, por isso, tenha de ser convocada a regra constante do 
artigo 64º do Código de Processo Civil, segundo a qual “Quando ocorra alteração da lei reguladora da 
lei da competência considerada relevante quanto aos processos pendentes, o juiz ordena oficiosamente 
a sua remessa para o tribunal que a nova lei considera competente”. E, do mesmo modo, não podemos 
aceitar a aplicabilidade ao caso da regra constante do artigo 5.º do ETAF, que disciplina unicamente 
questões de competência dos tribunais da jurisdição administrativa e fiscal.

Os Tribunais Tributários continuam a deter competência para conhecer de todos os actos lesivos 
praticados pelo órgão administrativo que dirige a execução fiscal, nomeadamente dos que contendem 
com a matéria de verificação e graduação de créditos, tendo apenas ocorrido uma alteração da forma 
processual adequada para esse conhecimento, que deixou de ser efectuada através do processo judicial 
de verificação e graduação de créditos, para ser efectuada através do meio processual de reclamação 
da decisão proferida pelo órgão da execução sobre a matéria, previsto nos artigos 276.º do CPPT e 
103.º, n.º 2 da LGT, e expressamente contemplado como processo judicial na nova redacção conferida 
à alínea o) do artigo 97.º do CPPT.

Desta forma, e tal como acontece em todas as situações em que os interessados se dirigem direc-
tamente ao tribunal para colocar uma questão que deve ser previamente colocada no seio do processo 
executivo e decidida pelo respectivo órgão, com posterior reclamação para tribunal (como acontece, 
com frequência, com a arguição da falta ou nulidade da citação), o que se verifica é uma situação de 
erro na forma de processo utilizada, e não uma situação de incompetência do tribunal2.

Ora, se durante a pendência de um meio processual específico é legalmente instituído um meio 
processual diverso de exercer um direito (no caso, o direito à verificação e graduação dos créditos 
reclamados), coloca -se a questão de saber se fica impedido o prosseguimento dos meios processuais 
já instaurados e pendentes nos tribunais ou se é obrigatório a sua conversão no novo meio processual.

Como se sabe, em matéria de aplicação de lei processual no tempo rege o princípio de que, salvo 
disposição especial, a lei processual ou adjectiva é de aplicação imediata mas não retroactiva, princípio 
que embora não estabelecido no Código de Processe Civil, se extrai do critério geral de que a lei só 
dispõe para o futuro, contido no artigo 12.º Código Civil. E, nesse seguimento, também o artigo 12.º, 
n.º 3 da Lei Geral Tributária estabelece que «As normas sobre procedimento e processo são de apli-
cação imediata, sem prejuízo das garantias, direitos e interesses legítimos anteriormente constituídos 
dos contribuintes».



1754

O que significa que, quanto à aplicação no tempo da lei processual civil e tributária, a regra é a 
mesma que vale na teoria geral do direito: a lei nova é de aplicação imediata aos processos pendentes, 
mas não possui eficácia retroactiva. Ou, como afirmam ANTUNES VARELA, MIGUEL BEZERRA e 
SAMPAIO E NORA, in “Manual de Processo Civil”, pág. 45, «a nova lei processual deve aplicar -se 
imediatamente, não apenas às acções que venham a instaurar -se após a sua entrada em vigor, mas a 
todos os actos a realizar futuramente, mesmo que tais actos se integrem em acções pendentes, ou seja, 
em causas anteriormente postas em juízo».

Porém, e como explica MIGUEL TEIXEIRA DE SOUSA, in “Estudos Sobre o Novo Processo 
Civil”, pág. 14, da submissão a esta regra geral exceptua -se, evidentemente, o caso de a lei nova ser 
acompanhada de normas de direito transitório ou de para ela valer uma norma especial, como sucede, 
por exemplo, com a norma que determina que a forma dos actos processuais se rege pela lei que vigora 
no momento em que são praticados (princípio do “tempus regit actum”, instituído no art.º 142º, n.º 1 
do CPC), com a norma que determina que a forma de processo aplicável se determina pela lei vigente 
à data em que a acção é proposta (art.º 142.º, n.º 2 do CPC, após a redacção introduzida pelo DL 
n.º 329 -A/95, de 12.12)3, com a norma que estabelece o princípio da estabilização da competência e que 
determina que a competência se fixa no momento em que a acção se propõe (princípio da “perpetuatio 
iurisdictionis”, previsto no art.º 22.º do LOFTJ e no art.º 5.º do ETAF), com a norma que determina 
que a admissibilidade dos recursos por efeito das alçadas é regulada pela lei em vigor ao tempo em 
que foi instaurada a acção (art.º 24.º do LOFTJ e art.º 6.º do ETAF) ou com a norma que determina a 
lei aplicável em matéria de alteração de prazos, contida no artigo 297.º do C.Civil e que a doutrina tem 
considerado extensível aos prazos processuais4.

O n.º 2 do artigo 142.º do CPC, segundo o qual “A forma de processo aplicável determina -se pela 
lei vigente à data em que a acção foi proposta”, é, pois, uma regra de direito especial, que não pode ser 
confundida com a regra geral da aplicação da lei processual no tempo que vale na teoria geral do direito 
por força do artigo 12.º, n.º 1 do C.Civil e que obteve acolhimento no artigo 12.º, n.º 3 da LGT.

Como já explicava ALBERTO DOS REIS, in “Comentário ao Código de Processo Civil”, vol. 
II, págs. 43 e 44, numa altura em que o artigo 142.º dispunha apenas sobre a lei aplicável à forma dos 
actos, «O artigo 142.º manda regular os actos processuais pela lei que vigorar no momento em que 
se praticarem. Tem -se dado a esta regra um sentido diferente do que ela comporta. Assim, quando se 
pretende justificar a aplicação imediata das leis de processo, invoca -se o texto do artigo 142.º. Tal foi, 
por exemplo, a interpretação dada ao artigo por um despacho do juiz de Espozende (...). Há aqui uma 
concepção errada do alcance do artigo. Se atentarmos na colocação do artigo 142.º, se o pusermos em 
correspondência com os textos que o precedem e o seguem, adquirimos a convicção de que ele nada 
têm que ver com o problema geral da aplicação das leis de processo quanto ao tempo; o que com a 
disposição se procurou resolver foi somente o problema particular da aplicação das leis de processo 
relativas à forma dos actos.

As normas dos artigos 138.º a 149.º são normas gerais e comuns sobre a forma dos actos proces-
suais, ou mais precisamente, sobre a realização e prática dos actos de processo. No meio de textos 
desta índole é que aparece encaixado o artigo 142.º. Daí vem que, ao declarar – os actos processuais são 
regulados pela lei que vigorar no momento em que se praticarem – o artigo quer significar o seguinte: 
no tocante às formalidades que o acto há -de revestir e ao modo de o praticar, a lei a aplicar é a que 
estiver em vigor no momento da realização do acto.».

Deste modo, perante a regra especial contida no n.º 2 do artigo 142.º do CPC, que não colide, 
como vimos, com a regra geral contida no n.º 3 do artigo 12.º da LGT, e perante a sua aplicação ao 
processo judicial tributário por força do disposto no artigo 2.º, alínea e) do CPPT, não podem subsistir 
dúvidas quanto à sua aplicação ao caso vertente.

Com efeito, relativamente à aplicação no tempo, a Lei n.º 55 -A/2010 não contém normativo al-
gum que imponha que os processos judiciais de reclamação de créditos pendentes em 1 de Janeiro de 
2011 devam abandonar essa forma de processo e ser convolados no novo meio processual instituído 
por esta Lei, nem se vislumbram quaisquer indícios de que tivesse sido essa a intenção do legislador. 
Pelo que os processos judiciais de “reclamação de créditos” têm de manter -se e ser levadas até ao fim, 
por ser essa a via ou forma de processo adequada de exercer o direito à verificação e graduação de 
créditos à data em que o processo foi instaurado, em conformidade com a regra contida no artigo do 
142.º, n.º 2, CPC.

De todo o modo, já antes da introdução dessa regra vertida no n.º 2 do artigo 142.º, a doutrina 
vinha defendendo que, apesar do princípio geral da aplicação imediata da lei adjectiva, a lei reguladora 
da forma de processo deve ser a que vigora à data da propositura da acção. ANTUNES VARELA, MI-
GUEL BEZERRA e SAMPAIO E NORA explicavam, na obra citada, a pág. 56, que «No que respeita 
à forma de processo, atendendo à estrita interligação dos actos (quer das partes, quer do tribunal) que 
integram cada tipo ou esquema processual, deve entender -se que o processo iniciado sob determinada 
forma segue essa forma até decisão final. É a solução imposta, em nome da economia processual, pelo 
respeito devido aos actos praticados no pretérito – respeito substancial, não mero respeito farisaico das 
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fórmulas observadas. E é a que melhor corresponde a uma leitura inteligente da regra basilar aceite no 
artigo 12.º, n.º 1, do Código Civil. Distinguir na aplicação da lei antiga e da nova lei consoante o grau 
de adiantamento de cada acção ou dos inconvenientes concretos da aplicação de cada uma das leis 
em confronto é solução que não convém, pela grave incerteza e insegurança a que tal decisionismo se 
prestaria. A forma de processo deve consequentemente regular -se pela lei vigente à data da propositura 
da acção.».

Todo o exposto permite concluir que as alterações introduzidas pela Lei n.º 55 -A/2010 consis-
tem, essencialmente, numa modificação do meio processual de proceder à verificação e graduação 
de créditos (embora também impliquem uma ampliação da competência do órgão da execução, sem, 
contudo, abolir ou restringir a competência dos tribunais tributários para a apreciação dessa matéria, 
pois que esta se mantém através de uma forma processual diferente) e que as mesmas são inaplicáveis 
aos processos já pendentes nos tribunais tributários à data da sua entrada em vigor, atento o disposto 
no artigo 142.º, n.º 2 do CPC.

De todo o modo, e ainda que assim não fosse, sempre teria de considerar -se o disposto no n.º 3 do 
artigo 12.º da LGT, que regula a aplicação da lei processual tributária no tempo e que estipula que «As 
normas sobre procedimento e processo são de aplicação imediata, sem prejuízo das garantias, direitos 
e interesses legítimos anteriormente constituídos dos contribuintes». O que significa que embora a lei 
processual tributária seja, em princípio, de aplicação imediata (aplicando -se a todos os processos que 
venham a instaurar -se após a sua entrada em vigor e, ainda, a todos os actos processuais a realizar futu-
ramente nos processos já pendentes), ela nunca pode aplicar -se aos processos iniciados anteriormente à 
sua vigência quando essa aplicabilidade imediata possa afectar garantias, direitos e interesses legítimos 
anteriormente constituídos dos contribuintes, tendo, nesses casos, o desenvolvimento processual de 
continuar a ser regulamentado pela lei anterior.

Ora, tendo a lei nova abolido a forma de processo judicial de verificação e graduação dos créditos 
reclamados, substituindo -o pela forma de processo judicial de reclamação, é evidente a impossibilidade 
de aplicação da lei nova aos processos pendentes, na medida em que isso implicaria, em princípio, 
convolar aquele meio judicial para este outro meio judicial, o que não é legalmente viável, na medida 
em que este processo de reclamação exige uma prévia decisão do órgão da execução sobre a matéria, 
que, no caso, ainda não existe.

E ainda que se entendesse que a aplicação imediata da lei nova aos processos pendentes podia e 
devia ser feita através da remessa do processo de verificação e graduação de créditos para o Serviço 
de Finanças, para aí ser tramitado e decidido pelo órgão da execução, de forma a abrir o acesso à via 
judicial da reclamação, o certo é que isso não pode deixar de afectar os direitos e interesses legítimos 
anteriormente constituídos das partes, na medida em que implica o abandono forçado de um processo 
judicial em curso, a inutilização de alguns actos nele praticados (que não valem para a verificação e 
graduação de créditos como fase processual da instância executiva, como acontece com a taxa de jus-
tiça paga e com o parecer emitido pelo Ministério Público), a obrigatoriedade de as partes terem de ir 
submeter as suas reclamações de créditos à apreciação e decisão de um mero órgão administrativo, e 
a probabilidade de terem de encetar, depois disso, nova cruzada judicial para acederem à tutela juris-
dicional efectiva no que toca à verificação e graduação dos seus créditos.

O que não pode deixar de frustrar as legítimas expectativas das partes de verem a situação resolvida 
judicialmente de forma imediata e definitiva, através de um órgão jurisdicional, dado que era esse o 
meio processual vigente à data da instauração do processo, vendo -se remetidas para um processado 
que é dirigido e concluído por um mero órgão administrativo, com uma provável necessidade de terem 
de voltar a instaurar novo processo judicial junto do Tribunal. Além de que a aplicação da lei nova 
aos processos pendentes é susceptível de provocar um grave atraso na prolação da decisão final sobre 
a matéria, sobretudo naquelas situações em que os processos pendentes já se encontram prontos para 
decisão e se torna necessário remetê -los para o Serviço de Finanças, aguardar pela decisão do órgão 
administrativo da execução e instaurar, posteriormente, no caso de decisão desfavorável, novo processo 
judicial, o que inevitavelmente prejudica a situação de todos os credores reclamantes.

De todo o exposto resulta, em síntese, que as alterações legislativas decorrentes da Lei n.º 55 -A/2010 
não são aplicáveis aos processos judiciais de verificação e graduação de créditos pendentes nos Tribunais 
Administrativos e Fiscais em 1 de Janeiro de 2011, os quais continuam a seguir a forma processual 
vigente à data da sua instauração.

Esta constitui, aliás, a posição jurisprudencial unânime deste Supremo Tribunal, como se pode ver 
pela leitura dos inúmeros acórdãos proferidos sobre a matéria, de que constituem exemplo os acórdãos 
proferidos nos recursos n.ºs 384/11 e 362/11, ambos de 6 de Julho de 2011, nos recursos n.ºs 499/11, 
361/11, 500/11, 511/11, 595/11, 597/11, 580/11, 393/11 e 632/11, todos de 13 de Julho de 2011, e nos 
recursos n.º 623/11 e 588/11, ambos de 14 de Setembro de 2011.

4. Nestes termos, e com os expostos fundamentos, acordam os juízes da Secção de Contencioso 
Tributário do Supremo Tribunal Administrativo em conceder provimento ao recurso, revogar o despa-
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cho recorrido e determinar a baixa dos autos ao tribunal recorrido para prosseguimento dos autos, se 
a tal nada mais obstar.

Sem custas.

Lisboa, 12 de Outubro de 2011. – Dulce Neto (relatora) – Francisco Rothes – Valente Torrão.

1 Cfr. D.R. II Série, de 16 de Junho de 2005
2 Como se pode constatar pelas inúmeras decisões proferidas pelos tribunais nesse tipo de situações, e de que constituem 

exemplo as proferidas pela Secção de Contencioso Tributário do STA em 17.03.2004, recurso n.º 929/03, em 18.09.2008, recurso 
n.º 440/08, em 2.04.2008, recurso n.º 953/07, em 25.03.2009, recurso n.º 923/08, em 12/01/2011, recurso n.º 969/10.

3 O art. 142.º do CPC, na sua redacção anterior ao DL n.º 329 -A/95, de 12 -12, fixava apenas a lei reguladora da forma 
dos actos  - actual n.º 1  - e não definia a lei reguladora da forma do processo – actual n.º 2.

4 Cfr. ANTUNES VARELA, MIGUEL BEZERRA e SAMPAIO E NORA, in obra citada, pág. 61. 

 Acórdão de 12 de Outubro de 2011.

Assunto:

Garantia bancária.

Sumário:

 I —  O despacho proferido pelo órgão da execução fiscal no processo executivo instau-
rado para cobrança de dívidas de IRC dos anos de 1997 e 1999, que determinou o 
cumprimento da decisão judicial que declarara a caducidade da garantia na parte 
correspondente à dívida de IRC/97, constitui um acto processual instrumental, pra-
ticado no âmbito de processo judicial executivo por força do dever de acatamento 
das decisões dos tribunais a que está obrigado aquele órgão e do dever que lhe é 
imposto de praticar as operações materiais e processuais necessárias para o seu 
efectivo cumprimento.

 II —  Tendo sido uma sentença jurisdicional a definir juridicamente a situação do exe-
cutado no que toca à caducidade da garantia prestada para suspender o processo 
executivo na parte referente à dívida de IRC/97, e limitando -se o órgão que dirige 
o processo executivo a desenvolver e aplicar essa situação, pondo em prática, 
através de despacho, a estatuição ali contida e a efectuar as operações materiais 
que entendeu necessárias para lhe dar cumprimento, não pode este despacho ser 
qualificado como acto administrativo constitutivo de direitos.

 III —  A devolução à entidade bancária do documento único junto ao processo executivo 
que atestava a existência de um contrato de garantia bancária celebrado entre a 
executada e o Banco Comercial Português para caucionar o pagamento de todas 
as dívidas em cobrança nessa execução, não traduz nem representa, de forma 
explícita ou implícita, a vontade de o órgão da execução fazer cessar totalmente 
a relação jurídica de garantia estabelecida entre o executado e o BCP ou de re-
nunciar ao benefício da suspensão do processo na parte correspondente à dívida 
de IRC/99.

Processo n.º 773/11 -30.
Recorrente: CIMPOR — Cimentos de Portugal, SGPS, SA.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Dulce Neto.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. CIMPOR – CIMENTOS DE PORTUGAL, SGPS, S.A., com os demais sinais dos autos, recorre 
para este Supremo Tribunal da decisão proferida pelo Tribunal Tributário de Lisboa, em 7 de Julho de 
2011, que negou provimento à reclamação deduzida contra o acto praticado pela Senhora Chefe do 
Serviço de Finanças de Lisboa -2 no processo de execução fiscal n.º 3247200201067370, que determinou 
a “notificação à executada, para, no prazo de 10 dias, proceder à apresentação de garantia no valor de € 
6.463.829,99, para efeitos da suspensão prevista no art.º 169.º do CPPT referente à certidão de dívida 
referente ao exercício de 1999”.



1757

Terminou a alegação de recurso com as seguintes conclusões:
A - O presente recurso vem interposto da Sentença proferida pelo Tribunal Tributário de Lisboa, 

em 7 de Julho de 2011, que negou provimento à reclamação judicial apresentada pela ora Recorrente 
contra o Despacho da SENHORA CHEFE DO SERVIÇO DE FINANÇAS DE LISBOA  - 2, datado 
de 5 de Novembro de 2010, que determinou a “notificação à executada, para, no prazo de 10 dias, 
proceder à apresentação de garantia no valor de € 6.463.829,99, para efeitos da suspensão prevista no 
art.º 169.º do CPPT referente à certidão de dívida referente ao exercício de 1999”, exigindo, assim, à 
recorrente, a prestação de uma nova garantia para efeitos de suspensão do processo de execução fiscal 
n.º 3247200201067370;

B - O Tribunal a quo negou provimento à reclamação por considerar que “não merece censura 
a decisão do órgão de execução fiscal que ordenou à Reclamante a prestação de nova garantia para 
acautelar a dívida exequenda de IRC/99 na pendência da impugnação judicial, nos termos previstos 
no art.º 169.º do CPPT”;

C - Considera o Tribunal a quo que o acto administrativo de devolução da garantia à entidade 
emissora, praticado e comunicado à Recorrente em Julho de 2006, é um acto necessário à execução 
do Despacho Judicial que declarou a caducidade da mesma, na parte relativa ao IRC de 1997 e que, 
assim sendo, a boa execução do Despacho Judicial exigiria que o execução procedesse à devolução 
da garantia e, posteriormente, à notificação do executado para prestar nova garantia, apenas relativa 
ao IRC de 1999;

D - Neste sentido, este segundo acto  - a notificação para prestar nova garantia  - não constituiria 
um acto revogatório, mas um acto de efeito positivo que visaria restabelecer o preenchimento dos 
pressupostos de suspensão do processo de execução na parte concernente ao IRC de 1999;

E - Todavia, o Despacho que declarou a caducidade da garantia na parte correspondente à dívida 
de IRC de 1997, ao abrigo do disposto no artigo 183.º -A do Código de Procedimento e de Processo 
Tributário, não carecia de qualquer acto de execução, nem, tão -pouco, impunha, a devolução da mesma.

F - A garantia bancária é um contrato, fonte de uma obrigação autónoma, pelo que a simples de-
claração de caducidade da garantia (ou seja, da obrigação do garante) torna inexigível o cumprimento 
da obrigação do garante, ou seja, o pagamento por parte deste do valor garantido.

G - A comunicação dirigida ao emitente e ao executado constitui uma declaração meramente 
confirmativa, nada acrescentando ao que foi já declarado ou reconhecido pelo Tribunal, pelo que, quer 
a Administração Tributária proceda à comunicação, quer não o faça, o garante poderá sempre recusar 
um eventual pedido de pagamento ao abrigo de uma garantia já caducada, uma vez que estará a invocar 
uma excepção própria da obrigação de garantia e não da obrigação garantida.

H - Conclui -se, portanto, que tratando -se de uma garantia bancária, o reconhecimento judicial 
da caducidade da mesma é suficiente para constituir o garante no direito de recusar o pagamento, não 
sendo, por isso, necessário qualquer acto de execução.

I - Já assim não seria se a garantia fosse constituída por hipoteca voluntária, já que, nesse caso, a 
extinção desta só operaria com o cancelamento do registo correspondente, nos termos do artigo 13.º 
do Código do Registo Predial.

J - E os efeitos da decisão judicial não se alteram pelo facto de a garantia cobrir uma ou mais 
dívidas; tudo depende do tipo de garantia prestada e não da quantidade de obrigações subjacente à 
emissão da garantia.

K - Todavia, a decisão recorrida partiu do pressuposto errado de que “estando a garantia incor-
porada num único documento, este teria de ser devolvido à entidade bancária emitente”, só assim se 
operando a “extinção” da obrigação do garante em proceder ao apagamento da quantia correspondente 
ao IRC de 1997.

L - Acontece que o facto de o garante assumir a obrigação de pagamento de duas dívidas distintas 
através de uma única declaração, não invalida que, por efeito da caducidade, não se possa extinguir a 
obrigação de pagamento de apenas uma das dívidas. E, verificando -se tal extinção, a garantia têm -se 
por legalmente reduzida, sem necessidade de qualquer declaração ou acto adicional do credor.

M - Neste contexto, é evidente que o acto de devolução da garantia não pode ser qualificado como 
acto de execução de uma decisão, já que a extinção parcial da garantia opera automaticamente.

N - Mas ainda que se considerasse que a declaração judicial de caducidade da garantia não seria 
suficiente para extinguir a obrigação autónoma decorrente da garantia bancária, sendo, por isso, neces-
sário um acto de execução daquela declaração  - o que apenas se concebe por mero dever de patrocínio 
 - a verdade é que, mesmo nesse caso, bastaria uma mera declaração do órgão de execução fiscal para 
operar a redução do valor garantido, equivalendo tal declaração a uma renúncia parcial. Será esse, 
aliás, o entendimento do órgão de execução fiscal ao afirmar no despacho reclamado que parece ter 
havido lapso dos Serviços, ao devolverem a garantia em vez de promoverem a sua redução pelo valor 
referente àquele exercício de 1997.

O - Dito isto, o acto de devolução da garantia é totalmente escusado, não produzindo, pois, os 
efeitos executórios que a sentença recorrida lhe assaca.
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P - Diversamente, tal acto implicou, como adiante se desenvolve, uma renúncia à garantia na parte 
correspondente à dívida de IRC de 1999, fazendo cessar, quanto a esta, a relação jurídica de garantia 
entre o Banco que a emitiu e a Administração tributária.

Q - Com efeito, ao devolver a garantia ao garante, em Julho de 2006, o órgão de execução fiscal 
fez  - inadvertidamente  - cessar totalmente a relação jurídica de garantia que existia entre o Banco que 
a emitiu e a Administração Tributária.

R - E não tendo essa devolução sido imediatamente seguida da exigência da prestação de uma 
nova garantia para manter a suspensão do processo de execução fiscal quanto à dívida de IRC de 1999, 
a verdade é quer o órgão de execução fiscal renunciou à garantia, possibilitando que a Recorrente 
beneficiasse da manutenção da suspensão do processo de execução fiscal nesta parte sem garantia 
constituída para esse efeito.

S - Neste contexto, ao impor, passados mais de quatro anos, a prestação de uma nova garantia, o 
Despacho reclamado vem extinguir os efeitos da devolução da garantia em relação à Recorrente, ou 
seja, o benefício da suspensão do processo, na parte correspondente à dívida de 1999, sem necessidade 
de prestar garantia.

T - Nessa medida, trata -se de uma revogação, definida como “o acto administrativo que se destina 
a extinguir os efeitos de um acto administrativo anterior” (cf. DIOGO FREITAS DO AMARAL, Curso 
de Direito Administrativo II, Almedina, Coimbra, 2001, 426).

U - A devolução da garantia e a manutenção da suspensão da execução fiscal na parte relativa 
ao IRC de 1999 constitui um acto ilegal (já que a suspensão do processo de execução, na nessa parte, 
exigia, nos termos do disposto no artigo 169.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário, a 
manutenção parcial da garantia).

V - Todavia, ainda que ilegais, os actos administrativos não são livremente revogáveis em qualquer 
caso, estando essa revogação sujeita às regras previstas nos artigos 79.º, n.º 1, da Lei Geral Tributária 
e 138.º e seguintes do Código de Procedimento Administrativo.

W - Ora, no caso em apreço, o prazo de que a Administração tributária dispunha para o efeito, ao 
abrigo do disposto no artigo 141.º do Código de Procedimento Administrativo, há muito que se encon-
trava ultrapassado, quer se entenda que este prazo era de 10 dias ou de um ano.

X - Não tendo o despacho objecto dos Autos de Reclamação Judicial sido praticado nesse(s) prazo(s) 
é evidente que o mesmo é ilegal, por violação do disposto nos artigos 79.º, n.º 1, da Lei Geral Tributária, 
141.º, nºs 1 e 2, do Código de Procedimento Administrativo e 277.º do Código de Procedimento e de 
Processo Tributário, ou 58.º, n.º 2, do Código de Processo nos Tribunais Administrativos (consoante o 
prazo fosse de 10 dias ou de um ano), impondo -se, por isso, a sua anulação.

Y - Tendo decidido em sentido inverso, a Sentença recorrida laborou em erro de julgamento, por 
violação do disposto no artigo 141.º do Código do Procedimento Administrativo, devendo, por isso, ser 
anulada, assim como o Despacho da SENHORA CHEFE DO SERVIÇO DE FINANÇAS DE LISBOA 
 - 2, datado de 5 de Novembro de 2010, que determinou a “notificação à executada, para, no prazo de 10 
dias, proceder à apresentação de garantia no valor de € 6.463.829,99, para efeitos da suspensão prevista 
no art.º 169.º do CPPT referente à certidão de dívida referente ao exercício de 1999”.

1.2. A Recorrida  - FAZENDA PÚBLICA  - não apresentou contra -alegações.
1.3. O Exm.º Procurador -Geral Adjunto neste Supremo Tribunal emitiu parecer no sentido de que 

devia ser negado provimento ao recurso por «acompanhar os fundamentos que se encontram aduzidos 
pela Fazenda Pública na sua resposta».

1.4. Com dispensa dos vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, atenta a natureza urgente 
do processo, cumpre decidir.

2. Na sentença recorrida deu -se como assente a seguinte matéria de facto:
1 Contra a Reclamante corre o processo executivo n.º 3247200201067370 autuado em 12/08/2002 

(fls. 1 do apenso de execução);
2 Servem de base à execução as certidões de dívida de IRC/97, pela quantia de 28.966.544,36 €, 

e de dívida de IRC/99, pela quantia de 4.658.448,58 € (fls. 2 e 3 do apenso);
3 Foi prestada, em 11/10/2002, a garantia bancária n.º 125 -02 -0302487, pelo montante de 

46.024.350,80 € para suspender o processo executivo (fls. 4 e 5 do apenso);
4 Por despacho judicial de 16/05/2006, foi declarada a caducidade da garantia bancária na parte 

correspondente à dívida relativa a IRC/97, no valor de 28.966.544,36 € (fls. 27 e 28 do apenso);
5 Em execução do referido despacho judicial, foi ordenada a devolução da garantia à entidade 

bancária emitente (fls. 32 e 33 do apenso);
6 Do ofício de notificação à Reclamante da devolução da garantia bancária consta, nomeadamente, 

o que se transcreve: «Em cumprimento do despacho de fls. 34 dos presentes autos e em face da sentença 
proferida pela Mma. Juiz de Direito do 2º Juízo do Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa, tenho a 
honra de informar V Exa. que nesta data foi devolvida à entidade bancária, a garantia n.º 125 -02 -0302487, 
emitida em 11 de Outubro de 2002, para caucionar o processo executivo n.º 3247200201067370, ins-
taurado por dívida de IRC do ano de 1997»;



1759

7 Por despacho da Sra. Chefe de Finanças, de 05/11/2010, a fls. 67 do apenso, foi ordenada a 
notificação da Reclamante para no prazo de dez dias proceder à apresentação de garantia no valor de 
6.463.829,99€, para efeitos da suspensão prevista no art.º 169º do CPPT referente à certidão de dívida 
relativa ao exercício de 1999 (acto reclamado);

8 Foi notificada em 17/11/2010 (fls. 70 do apenso);
9 A presente reclamação deu entrada no Serviço de Finanças em 30/11/2010, conforme carimbo 

aposto a fls. 3;
10 Ambas as liquidações de IRC/97 e IRC/99 foram impugnadas judicialmente, encontrando -se 

pendentes de decisão no tribunal tributário (informação a fls. 66 do apenso).
3. A única questão a decidir no presente recurso jurisdicional consiste em saber se a decisão re-

corrida incorreu em erro ao julgar como legal e válida a decisão do órgão de execução fiscal de exigir à 
executada/reclamante a prestação de nova garantia para efeitos de suspensão do processo de execução 
fiscal na parte relativa à dívida de IRC do ano de 1999, no montante de 4.658.448,58 €, apesar de ter já 
procedido à devolução da garantia bancária que anteriormente fora prestada para caucionar o pagamento 
da totalidade das dívidas em cobrança nessa execução – IRC de 1997 e IRC de 1999, no montante 
global de 33.624.992,94 € – face à decisão judicial de declaração da caducidade dessa garantia na parte 
correspondente à dívida de IRC do ano de 1997.

Na perspectiva da executada/reclamante, tendo sido devolvida a garantia bancária que caucionava a 
totalidade da dívida exequenda, não podia o órgão da execução fiscal exigir, anos depois, nova garantia, 
ainda que limitada a parte da dívida exequenda (IRC/99), porquanto o acto de devolução da garantia 
anteriormente prestada consubstancia a revogação de acto administrativo favorável ao contribuinte ou 
acto constitutivo de direitos e interesses legalmente protegidos da executado, e tal revogação só podia ser 
feita com fundamento na invalidade daquele acto e dentro do prazo do respectivo recurso contencioso, 
em conformidade com o disposto no artigo 141.º do Código de Procedimento Administrativo.

A sentença recorrida julgou improcedente a reclamação com a seguinte fundamentação:
«O entendimento que a Reclamante faz de que a decisão do órgão da execução que ordenou a 

devolução da garantia bancária n.º 0125 -02 -0302487 no seguimento de decisão judicial consubstancia 
um acto favorável constitutivo de direitos e, nessa medida, não pode já ser revogado por invalidade, 
não encontra qualquer apoio nos elementos dos autos. Na verdade e como resulta do probatório, a 
totalidade da dívida  - incluindo o IRC de 1997 e de 1999  - achava -se garantida mediante a prestação 
de uma única garantia bancária. Tal garantia foi devolvida à entidade bancária emitente no seguimento 
da decisão judicial que declarou a sua caducidade na parte correspondente à execução da dívida de 
IRC/97 (vd. fls. 30 do apenso).

Dos termos do ofício comunicando a devolução da garantia bancária à entidade emitente resulta, 
embora em termos pouco claros é certo, que a mesma é libertada na parte em que caucionava a dívida 
exequenda de IRC/97 (vd. fls. 34 do apenso). O único erro ou omissão da Administração fiscal con-
sistiu em não solicitar à Reclamante, concomitantemente com a devolução da garantia bancária, a sua 
substituição por outra de valor reduzido, adequado a garantir a dívida subsistente de IRC/99.

De resto, como bem assinalam a Fazenda Pública e o Exmo. Magistrado do Ministério Público, 
estando a garantia incorporada num único documento, este sempre teria de ser devolvido à entidade 
bancária emitente, aspecto que a Reclamante parece não relevar.

No entendimento de que se está perante uma situação em que o órgão da execução, tendo -se 
apercebido de que, por erro ou omissão, a dívida não se acha garantida e ordena a sua prestação pelo 
montante necessário para acautelar a sua efectiva cobrança, deixa de ser sustentável a asserção da Re-
clamante de que se está perante um acto revogatório de anterior acto favorável constitutivo de direitos 
praticado fora de tempo.

Como assim, não merece censura a decisão do órgão da execução fiscal que ordenou à Reclamante 
a prestação de nova garantia para acautelar a dívida exequenda de IRC/99 na pendência da impugnação 
judicial, nos termos previstos no art.º 169.º do CPPT.».

Em sede de recurso, a executada continua a sustentar que o órgão da execução fiscal, ao exigir a 
prestação de nova garantia para efeitos de suspensão do processo executivo na parte referente à dívida 
de IRC/99, está a operar uma revogação ilegal do despacho de fls. 34 do processo executivo que deter-
minou a devolução à entidade bancária da garantia anteriormente prestada para caucionar o pagamento 
de todas as dívidas em cobrança nessa execução fiscal.

Todavia, não lhe assiste razão, não só pelos motivos aduzidos na sentença e que se acompanham, 
como, sobretudo, porque esse despacho, proferido no processo judicial executivo, e onde se decidiu 
«Cumpra -se o despacho exarado a 16/05/06 pelo Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal, devolvendo-
-se a garantia prestada para caucionar o presente processo», isto é, onde se determinou o cumprimento 
da decisão judicial que declarara a caducidade da garantia na parte correspondente à dívida de IRC/97, 
não pode ser visto como um acto administrativo constitutivo de direitos, mas como um mero acto pro-
cessual instrumental, um acto trâmite praticado no âmbito de um processo de execução por força do 
dever de acatamento das decisões dos tribunais a que está obrigado o órgão que dirige esse processo 
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e do dever que lhe é imposto de praticar as operações materiais e processuais necessárias para o seu 
efectivo cumprimento.

Como despacho inserido num processo judicial executivo (cfr. artigo 103.º da LGT) mas praticado 
por um órgão administrativo, esse acto, embora constituindo um acto de natureza administrativa do 
processo judicial (por contraposição a acto de natureza jurisdicional), visou, tão só, dar cumprimento e 
pôr em prática o conteúdo de uma sentença jurisdicional dotada de força de caso julgado, constituindo, 
pois, uma consequência necessária da definição da situação jurídica contida naquela sentença. Foi 
esta sentença que definiu juridicamente a situação do executado no que toca à caducidade da garantia, 
limitando -se o órgão administrativo que dirige o processo executivo a desenvolver e a aplicar essa 
situação, pondo em prática a estatuição ali contida e a efectuar as operações materiais que entendeu 
necessárias para lhe dar cumprimento, o que a levou a determinar a devolução ao BCP do documento 
que este juntara à execução para atestar que se responsabilizava pelo pagamento, até ao limite de 
€ 46.024.350,80, através de garantia bancária, como forma de caucionar a suspensão de todo o processo 
de execução fiscal instaurado para cobrança de dívidas de IRC dos anos de 1997 e 1999.

Neste contexto, e sabido que actos administrativos constitutivos são aqueles que criam, modificam 
ou extinguem situações jurídicas, não podemos deixar de concluir que o mencionado despacho não 
se integra no conceito, por não definir a situação jurídica do executado relativamente à garantia que 
prestou; nem o acto de devolução do documento que atestava a existência dessa garantia, proferido na 
sequência daquele despacho, constitui um acto administrativo constitutivo e direitos, pois que representa 
um mero acto material de execução daquela decisão.

Por outro lado, embora seja possível defender que a sentença que declarou a caducidade da garantia 
na parte correspondente à dívida de IRC/97 não impunha a devolução do documento que comprovava, 
perante o órgão da execução, a responsabilidade assumida pelo Banco Comercial Português pelo 
pagamento de toda a dívida em cobrança coerciva, e que essa devolução era escusada, o certo é que 
esse despacho que determinou a devolução do documento não foi oportunamente questionado, tendo-
-se, assim, formado caso julgado dentro do processo, não podendo agora discutir -se a sua legalidade, 
ainda que com a invocação de que o mesmo excedeu os limites da definição da situação jurídica já 
operada pelo acto executado. Isto é, a sua força obrigatória dentro do processo impede a executada de 
vir agora discutir, no mesmo processo executivo, a necessidade e adequação desse acto de devolução 
para cumprimento do julgado.

De todo o modo, a devolução desse documento não pode ser visto como um acto de extinção 
total da garantia bancária celebrado entre a executada e o BCP ou de renúncia à prestação de qualquer 
garantia para manter suspenso o processo executivo, como advoga a Recorrente. A garantia bancária 
constitui, tal como o define JOSÉ MARIA PIRES (1), um contrato “pelo qual um banco, por mandato 
do seu cliente, se obriga a pagar certa importância à outra parte (beneficiário), ficando esta com o di-
reito potestativo de exigir a execução dessa garantia, sem que lhe possam ser opostos quaisquer meios 
de defesa baseados nas relações entre o banco e o ordenador ou entre este e o beneficiário”. E esse 
contrato não foi beliscado pela devolução ao banco do documento único que atestava a sua existência 
perante o órgão da execução.

Nem esse acto material de devolução pode traduzir ou representar, de forma explícita ou implícita, 
a vontade de fazer cessar totalmente a relação jurídica de garantia entre o Banco e a Administração 
Tributária ou de renunciar ao benefício da suspensão do processo na parte correspondente à dívida 
de 1999. E, assim sendo, a exigência da prestação de garantia na parte correspondente à dívida de IRC 
1999 não pode ser vista como um acto administrativo revogatório daquele acto de devolução.

Termos em que improcedem todas as conclusões da alegação de recurso.
4. Pelo exposto, acordam, em conferência, os juízes da Secção de Contencioso Tributário do 

Supremo Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso.
Custas pela Recorrente.

Lisboa, 12 de Outubro de 2011. — Dulce Neto (relatora) — Lino Ribeiro — Valente Torrão.

(1) In “Direito Bancário”, 2º volume, Lisboa, pág. 284 

 Acórdão de 12 de Outubro de 2011.

Assunto:

Omissão de pronúncia. Execução fiscal. Prazo para requerer o pagamento em pres-
tações. artº 189º n.º 8 do CPPT.
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Sumário:

 I —  Não é omisso o despacho do Sr. Chefe do Serviço de Finanças que se sustenta nas 
informações oficiais, quanto ao exacto montante do remanescente da dívida, cujo 
cálculo foi pedido pelo contribuinte.

 II —  O artigo 189 n.º 8 do CPPT não encerra um dever para a Administração Fiscal 
de notificar o contribuinte do montante exacto da dívida ainda em execução.

 III —  O mesmo preceito encerra antes um direito para o contribuinte, que ao mesmo 
cabe exercer, no prazo peremptório ali determinado, sem prejuízo de poder adquirir 
junto da Administração Fiscal os esclarecimentos necessários sobre o montante 
exacto do remanescente da dívida, o que a suceder suspenderá o prazo ali previsto 
para poder requerer o pagamento em prestações até obtenção da informação 
solicitada.

Processo n.º 789/11 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Usmart Zheng — Importação e Exportação, L.da

Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Ascensão Lopes.

Acordam, em conferência, nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Admi-
nistrativo.

1 - RELATÓRIO
A Fazenda Pública, inconformada com a decisão do Mmº Juiz do Tribunal Administrativo e 

Fiscal do Porto, que deferiu a reclamação apresentada, pela ora recorrida, contra o despacho do Sr. 
Chefe do Serviço de Finanças de Vila do Conde que indeferiu o pedido de pagamento em prestações 
do remanescente da dívida exequenda em processo de execução fiscal dela veio interpor o presente 
recurso apresentando, para o efeito, as seguintes:

CONCLUSÕES:
A. A douta sentença padece erro de julgamento, porquanto tenha considerado ilegal o despacho 

do Serviço de Finanças de Vila do Conde datado de 22/02/2011.
B. Ressalvado o respeito por melhor opinião, não vislumbramos qualquer ilegalidade ou omissão 

de pronúncia na resposta a solicitação de 10/02/2011.
C. Em primeiro lugar, decorre do artigo 189.º, n.º 8 do CPPT, que o prazo de 15 dias para se pedir 

o pagamento em prestações começa a contar, nos casos de suspensão da instância, pela pendência de 
reclamação graciosa, impugnação, recurso judicial ou oposição sobre o objecto da dívida exequenda [...], 
após a notificação da decisão neles proferida.

D. O preceito refere expressamente após a notificação da “decisão”, pelo que não temos dúvidas 
de que os 15 dias se começam a contar desde que a sentença deixou de ser passível de recurso, isto e, 
com o trânsito em julgado, que se deu em 21/01/2010.

E. Ao interpor o requerimento em 10/02/2011, a Reclamante não respeitou, pois, o prazo legal, 
pelo que esteve bem o Serviço de Finanças ao considerar a pretensão intempestiva.

F. Acresce que não impende sobre o Serviço de Finanças o dever de notificar o executado de que 
vai começar a correr o prazo para requerer o pagamento em prestações, pois o início desse mesmo 
prazo decorre do citado artigo 189.º, n.º 8

G. Uma outra notificação, nos termos desse n.º 8, equivaleria a uma nova citação, o que não faz 
qualquer sentido, até porque a Reclamante foi notificada do teor da sentença que pôs termo ao processo 
de Impugnação Judicial n.º 1745/09.5BEPRT.

H. For outro lado, não existe omissão de pronúncia no despacho de 22/02/2011, muito embora a 
sentença recorrida assim o tenha considerado.

I. De facto, no que concerne ao montante em dívida aquando da entrega do requerimento de 
10/02/2011, pode ler -se expressamente, no ponto i) da informação que antecede o aludido despacho, 
que na presente data encontra -se em dívida € 44.296,49 de quantia exequenda e € 3,91 de custas, o que 
perfaz um total de € 44.300,40.

J. For outro lado, estando indeferido o pedido de pagamento em prestações por intempestividade, 
seria inútil uma analise da questão atinente a redução da garantia, porquanto esta mesma garantia 
teria de ser obrigatoriamente aplicada na execução, na medida do montante que se encontrava em 
dívida.

K. Além disso, mesmo se a Reclamante tivesse direito a redução da garantia, não necessitava 
incluir esse pedido no requerimento em que pediu para pagar a dívida em prestações, pois, nos casos 
em que estejam preenchidos os respectivos pressupostos, a Administração Fiscal encontra -se obrigada 
a proceder a essa redução, sem que se exija qualquer pedido nesse sentido, por parte do contribuinte 
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(vide anotação ao artigo 52.º in Lei Geral Tributária Anotada por Lima Guerreiro, Rei dos livros, Lis-
boa, 2001, pag. 244).

L. Por conseguinte, entendemos que o despacho reclamado é perfeitamente legal.
Nestes termos, deve ser dado provimento ao presente recurso, revogando -se a douta decisão 

recorrida, com as legais consequências.
Não foram apresentadas contra -alegações.
O Mº Pº junto deste STA teve vista dos autos e emitiu parecer no sentido da procedência 

do recurso.
Foram colhidos vistos.
2 - Fundamentação:
A decisão de 1ª Instância deu como assentes os seguintes factos:
a) Em 25.04.2009, foi instaurado o processo de execução fiscal n.º 31902200901015915, contra 

a agora reclamante USMART ZHENG - Importação e Exportação LDA, a correr termos no Serviço de 
Finanças de Vila do Conde;

b) Em 26/09/2009 foi deduzida impugnação fiscal da liquidação que deu origem a dívida exe-
quenda, e que correu termos neste TAF sob o n.º 1745/09.5BEPRI.

c) Notificada para prestar garantia, dada a dedução de impugnação judicial, veio esta fazê -lo em 
31/07/2009 no valor de 129 952,28 Euros;

d) Desde Setembro de 2009 até Fevereiro de 2010 e de Abril de 2010 a Janeiro de 2011, a agora 
reclamante efectuou pagamentos por conta no valor de 3500,00 Euros cada, no processo executivo.

e) Por sentença proferida em 06.01.2010 no processo de impugnação referido supra, foi a 
instância declarada extinta por inutilidade superveniente da lide, dada a anulação da liquidação 
de juros compensatórios por banda da F P e a desistência do pedido da correspondente liquidação 
de IVA;

f) Por ofício expedido em 28/01/2011, foi a agora reclamante notificada pelo Serviço de Finanças 
competente para no prazo de 15 dias efectuar o pagamento do remanescente da dívida exequenda sob 
pena de execução da garantia prestada.

g) Em 10/02/2011 veio a ora reclamante requerer, junto do SF competente, a notificação do exacto 
montante em dívida, dado os pagamentos por conta efectuados e a anulação dos juros compensató-
rios. Requereu ainda o pagamento em prestações do remanescente da dívida e a redução da garantia 
prestada, sendo de a notificar do valor a prestar para efeitos de garantia do pagamento em prestações 
requerido.

h) Em 22/02/2011, por despacho proferido pela Chefe do Serviço de Finanças foi indeferido o 
requerido na alínea i) da matéria de facto cujo teor se transcreve: “Dado que o processo de impugna-
ção findou em Janeiro de 2010, tendo a decisão final transitado em julgado em 21/01/2010, indefiro 
o pagamento em prestações por extemporâneo”;

i) A presente reclamação foi apresentada em 10/03/2010.
j) Foi proferido despacho de manutenção do acto reclamado que faz folhas 124 e 125 dos autos, 

que aqui se dá por inteiramente reproduzido para todos os efeitos legais.
3 - Do Direito:
Para se decidir pelo deferimento da reclamação considerou o Mº Juiz recorrido o seguinte destacando-

-se apenas os passos fundamentais da sua argumentação:
(…) A questão em apreço, nos presentes autos, prende -se com a interpretação do n.º 8 do 

artigo 189º do CPPT - No entendimento do chefe do Serviço de Finanças – resultante da concate-
nação do despacho reclamado e ainda do despacho de manutenção emanados nos autos  - o prazo 
de 15 dias será de contar a partir da notificação da decisão proferida em impugnação.

Entendimento diferente tem a reclamante e o Ministério Público que consideram que o 
prazo de 15 dias apenas será de contar após o ST notificar o/a reclamante para os fins previstos 
no artigo 189º, n.º 8 do CPPT, após findar o processo de impugnação judicial.

Desde logo, convém relembrar que o preceito em análise, n.º 8 do artigo 189º, está inserido 
no artigo que regula os “efeitos e função das citações” em processo executivo fiscal.

Dispondo o n.º 1 do citado artigo 189º que o órgão de execução fiscal citará o executado, 
designadamente, para lhe comunicar o prazo de requerer pagamento em prestações, esse 
regime seria incoerente com o do n.º 8, se este fosse interpretado como sendo esse prazo con-
tado a partir da notificação da decisão que põe termo à impugnação judicial. E seria assim, 
uma vez que a notificação da decisão seria sempre omissa quanto à possibilidade consignada 
no artigo em análise, relativamente ao pagamento em prestações e à dação em pagamento, 
Tal conclusão seria só por si suficiente para que se mostrassem reduzidas as garantias do 
contribuinte.

Por outro lado mesmo que fosse dada tal interpretação ao preceito em análise, a notificação 
seria, também sempre omissa quanto ao número de prestações permitidas,
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Entendemos, assim, que a interpretação mais coerente com a letra e o espírito da lei é no 
sentido de o prazo referido no citado n.º 8 do artigo 189º do CPPT ser contado após a notificação 
a efectuar pelo órgão de execução fiscal competente para efectuar o pagamento da quantia ainda 
em dívida, dada a decisão proferida na impugnação judicial

Acresce ainda que, no presente caso, e como resultou da matéria de facto dada como provada, 
a agora reclamante efectuou durante ano e meio pagamentos por conta da dívida exequenda, ao 
mesmo tempo que a impugnação corria os seus termos no TAF. Por outro lado, foi anulado pela 
AF parte da dívida exequenda. Também assim e por maioria de razão, será sempre necessário 
uma notificação do SF competente para que a o contribuinte saiba qual o montante exacto da 
dívida ainda em execução. E só após tal notificação, o prazo referido no artigo 189º, n.º 8 do 
CPPT, começará a correr.(…)”

DECIDINDO NESTE STA
Face às conclusões do presente recurso as questões decidendas que importa analisar são as se-

guintes:
Saber se existe omissão de pronúncia no despacho de 22/02/2011, quanto a não se ter pronunciado 

sobre o exacto montante da dívida exequenda.
Saber se face aos comandos dos nºs 1 e 8 do artº 189º do CPPT a ora recorrida estava em tempo 

para requerer o pagamento em prestações do remanescente da dívida exequenda.
Quanto à falada omissão de pronúncia ela não se verifica pois o despacho reclamado escuda -se na 

informação de fls. 88 e 89 dos autos na qual consta o montante exacto da dívida na data de 22/02/2011 
que é a data de prolação do despacho questionado. Esta informação deve considerar -se como integrando 
o próprio despacho proferido na sequência da sua prestação.

Quanto ao mais:
Vejamos, resulta do probatório que foi instaurado contra a sociedade recorrida um processo de 

execução fiscal, que foi suspenso na sequência de impugnação tendo a contribuinte efectuado vários 
pagamentos por conta e prestado garantia. Por sentença de 06/01/2010 proferida no dito processo de 
impugnação foi declarada extinta a instância por inutilidade superveniente da lide. Esta decisão foi 
notificada à ora recorrida em 07/01/2010, segundo a informação constante de fls. 89 dos presentes au-
tos, a qual nada fez até que, após ter sido notificada para no prazo de 15 dias efectuar o pagamento do 
remanescente da dívida exequenda, requereu a notificação do exacto montante ainda em dívida e o seu 
pagamento em prestações, sendo que este pagamento na modalidade por si pretendida lhe foi indefe-
rido por ter sido requerido para além do prazo previsto no artº 189º n.º 8 do CPPT. A decisão recorrida 
considerou que o requerimento de pagamento em prestações se deve considerar como interposto em 
prazo pois só assim é possível harmonizar o estatuído no preceito acabado de citar com o número 1 do 
mesmo artigo onde se refere: “A citação comunicará ao devedor os prazos para oposição à execução 
e para requerer o pagamento em prestações ou a dação em pagamento”.

Quid Júris?
O n.º 8 do artº 189º do CPPT confere ao contribuinte contra quem foi instaurada execução fiscal 

entretanto suspensa por interposição, designadamente, de impugnação judicial o direito de requerer o 
pagamento em prestações da dívida exequenda desde que o requeira no prazo de 15 dias. O seu teor 
é o seguinte:

«Nos casos de suspensão da instância, pela pendência de reclamação graciosa, impugnação, 
recurso judicial ou oposição sobre o objecto da dívida exequenda, pode o executado, no prazo de 
15 dias após a notificação da decisão neles proferida, requerer o pagamento em prestações ou solicitar 
a dação em pagamento».

Está em causa um prazo peremptório cujo decurso faz precludir o direito concedido.
Cronologicamente a faculdade de exercício deste direito surgirá, necessariamente, após uma 

primeira possibilidade conferida pelo n.º 1 do mesmo artigo 189º que ocorre logo após a citação para 
os termos do processo executivo.

É que se a citação é o acto pelo qual a Administração Fiscal dá a conhecer ao contribuinte a exis-
tência de um processo executivo contra si, este acto ocorrerá sempre em primeiro lugar do que aquela 
notificação a que se reporta o n.º 8 do artº 189º do CPPT a praticar por órgão judicial.

Não ocorre pois incoerência do sistema de exercício do direito do contribuinte de requerer o pa-
gamento em prestações. O que sucede é que lhe são dadas, pelo menos, duas oportunidades.

Uma, na altura da citação para os termos do processo executivo e em que a AF tem de indicar o 
prazo não só para dedução de oposição à execução como também o prazo para requerer o pagamento 
em prestações ou a dação em pagamento

Outra, após a notificação da decisão que põe termo ao meio de reacção judicial ou administrativo 
contra a execução e que teve virtualidade de a suspender. E, esta outra oportunidade ocorrerá, neces-
sariamente, em segundo lugar.



1764

Para que o contribuinte possa decidir da sua necessidade de requer o pagamento em prestações, 
naturalmente, tem de conhecer o montante da dívida exequenda. E, esta tem de ser certa, líquida e 
exigível.

Na primeira situação apontada, a citação ocorre após a instauração da execução fiscal e por este 
acto indica -se uma dívida fiscal ao contribuinte que é certa e já liquida e que Administração Fiscal 
entende exigível, pelo que o mesmo não terá qualquer dificuldade em auto avaliar a sua capacidade 
de solver o que lhe está a ser exigido e daí que lhe seja dado um prazo para requerer o pagamento em 
prestações.

Na segunda situação, em princípio, as características de certeza e liquidez da dívida mantêm -se 
seja pela improcedência ou procedência parcial dos meios de reacção do contribuinte que em princípio 
lhe possibilitarão um conhecimento do exacto montante da dívida a continuar a executar podendo pois 
aquilatar da sua possibilidade de a pagar ou não de uma só vez. Naturalmente que em caso de proce-
dência dos ditos meios de reacção a dívida se extinguirá.

Mas, pode suceder uma situação particular como a dos autos em que o contribuinte durante o 
período de suspensão da execução fez inúmeros pagamentos por conta do débito como lhe autoriza o 
artº 264º n.º 2 do CPPT. Será que isso autoriza a interpretação seguida na sentença ora recorrida que 
acarreta por consequência que ainda que não tenha sido respeitado pela Sociedade contribuinte o prazo 
de 15 dias previsto no preceito em análise se considere que está em tempo para requerer o pagamento 
em prestações? Cremos que não.

Reconhece -se que nestas circunstâncias o remanescente da dívida, na altura prevista no artº 189 
n.º 8 do CPPT, terá um valor que à Administração Fiscal compete apurar e que pode, compreensivel-
mente, escapar ao exacto conhecimento do contribuinte.

É pois natural que só após tal apuramento do remanescente da dívida o contribuinte esteja 
em condições de aquilatar da sua necessidade ou não de recorrer ao mecanismo do pagamento em 
prestações.

Ainda assim, não podemos ignorar os ditames da lei. Nada nela impõe a obrigação à Adminis-
tração Fiscal de efectuar uma notificação ao contribuinte no sentido de o informar do montante exacto 
da dívida. Mas, admitimos que estando em causa uma norma que confere direitos ao contribuinte a 
este possa ser dada a possibilidade de solicitar o dito apuramento da dívida conquanto que o faça no 
prazo previsto no n.º 8 do artº 189º do CPPT abrindo -se -lhe novo prazo de 15 dias após a prestação do 
esclarecimento pedido à Administração Fiscal para requerer o pagamento em prestações. Será como 
que a aquisição da fundamentação necessária para a decisão subjectiva de requerer ou não o pagamento 
em prestações (também o pedido de fundamentação da liquidação suspende o prazo para deduzir im-
pugnação). Assim, neste entendimento, refuta -se a ideia de que à Administração Fiscal cabe o dever 
de notificar sempre o contribuinte do montante exacto da dívida ainda em execução. E, que só após tal 
notificação, o prazo referido no artigo 189º, n.º 8 do CPPT, começará a correr. É que esse dever não se 
encontra definido na lei antes consagrando esta, um direito do contribuinte que este exercerá ou não 
conforme for do seu livre arbítrio e interesse.

No nosso caso, em que foi deduzida impugnação na pendência da execução não temos elementos 
que nos permitam saber se o contribuinte ainda terá oportunidade de deduzir oposição à execução, mas a 
assistir -lhe esse direito, então como refere o Sr. Procurador Geral Adjunto junto deste STA até ao termo 
do prazo para dessa forma reagir ainda estará em tempo para requerer o pagamento em prestações nos 
termos dos artºs 189º n.º 2 e 196º n.º 1 ambos do CPPT.

Preparando a decisão alinhamos as seguintes conclusões.
1) Não é omisso o despacho do Sr. Chefe do Serviço de Finanças que se sustenta nas informações 

oficiais, quanto ao exacto montante do remanescente da dívida, cujo cálculo foi pedido pelo contri-
buinte.

2) O artigo 189º n.º 8 do CPPT não encerra um dever para a Administração Fiscal de notificar o 
contribuinte do montante exacto da dívida ainda em execução.

3) O mesmo preceito encerra antes um direito para o contribuinte, que ao mesmo cabe exercer, 
no prazo peremptório ali determinado, sem prejuízo de poder adquirir junto da Administração Fiscal 
os esclarecimentos necessários sobre o montante exacto do remanescente da dívida, o que a suceder 
suspenderá o prazo ali previsto para poder requerer o pagamento em prestações até obtenção da infor-
mação solicitada.

4 - DECISÃO:
Pelo exposto acordam os Juízes deste STA em conceder provimento ao recurso revogando a de-

cisão recorrida e em manter na ordem jurídica o despacho reclamado.
Custas a cargo da recorrente apenas na 1ª Instância.

Lisboa, 12 de Outubro de 2011.  — Ascensão Lopes (relator)  — Pedro Delgado  — Casimiro 
Gonçalves. 
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 Acórdão de 12 de Outubro de 2011.

Assunto:

Prescrição. Dupla interrupção da prescrição. Reclamação graciosa. Recurso hierár-
quico. Suspensão da prescrição.

Sumário:

 I —  Só após o início de vigência da Lei n.º 53 -A/2006, de 29 de Dezembro, que deu nova 
redacção ao n.º 3 do artigo 49.º da LGT, a interrupção do prazo de prescrição 
opera uma única vez.

 II —  A interrupção da prescrição inutiliza para a prescrição todo o tempo decorrido 
anteriormente (cfr. o n.º 1 do artigo 326.º do Código Civil), não começando a 
correr novo prazo (igual ao primitivo – cfr. o n.º 2 do artigo 326.º do Código Civil) 
enquanto não passar em julgado a decisão que puser termo ao processo (cfr. 
o n.º 1 do artigo 327.º do Código Civil), salvo em caso de paragem do processo 
por mais de um ano por facto não imputável ao contribuinte que se tenha com-
pletado em data anterior à da entrada em vigor da Lei n.º 53.º -A/2006, de 29 de 
Dezembro.

Processo n.º 819/11 -30.
Recorrente: Companhia Previdente – Sociedade de Controle de Participações Financeiras, S.A.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relatora: Exmª. Sr. Consª. Drª. Isabel Marques da Silva.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

 - Relatório  -
1 – COMPANHIA PREVIDENTE – Sociedade de Controlo de Participações Financeiras, S.A., com 

os sinais dos autos, recorre para este Supremo Tribunal da sentença do Tribunal Tributário de Lisboa, de 
20 de Julho de 2011, que julgou improcedente a reclamação por si deduzida contra o despacho do Chefe 
do Serviço de Finanças de Lisboa–3, datado de 22/11/2000, que indeferiu o reconhecimento da prescri-
ção da dívida exequenda em cobrança coerciva no processo de execução fiscal n.º 3085200301044885, 
respeitante a IRC do ano de 1997, apresentando as seguintes conclusões:

1 – O presente recurso tem por objecto a sentença do Tribunal Tributário de Lisboa, de 
20 de Julho de 2011, que veio julgar improcedente a reclamação do órgão de execução fiscal 
apresentada pela ora Recorrente.

2 – A sentença recorrida enferma, salvo o devido respeito e, que é muito, de uma errónea 
interpretação do direito devendo, como tal, ser revogada com todas as consequências legais.

3 – A questão que justifica a intervenção do STA prende -se com a solução de direito adoptada 
pelo Tribunal recorrido, para não dar por verificada a prescrição da obrigação tributária.

4 – A solução de direito adoptada pelo Juiz “a quo” fundamentou -se nas regras gerais da 
prescrição previstas no Código Civil – arts. 326.º, n.º 1 e 327.º, n.º 1, em detrimento das regras 
específicas previstas no art. 49.º da LGT.

5 – Em função da aplicação dessas regras, a sentença recorrida desconsiderou todo o prazo 
decorrido, entre a data da verificação do facto tributário e a data de interposição da reclamação 
graciosa e recurso hierárquico.

6 – Ao aplicar a lei civil por analogia a sentença recorrida violou o art. 10º, nº1 do Código 
Civil, na medida em que o recurso à analogia só é possível no caso de existência de lacuna. O que 
não é o caso.

7 – E, consequentemente o art. 11º, nº4 da Lei Geral Tributária, dado que este proíbe o 
recurso à analogia das normas fiscais substantivas.

8 – E mesmo quando residualmente aplicou o art. 49.º da LGT fê -lo em clara violação da 
lei, na medida em atribuiu à recorrente responsabilidade pela paragem do processo por mais de 
um ano, pelo facto de esta ter deduzido recurso hierárquico.

9 – A sentença recorrida viola também a lei quando vem interpretar o art. 169.º do CPPT 
em que o Tribunal “a quo” se baseia para propalar a sentença recorrida, não é possível à luz das 
regras interpretativas próprias do Estado de Direito.

10 – As causas de suspensão e interrupção da prescrição estão enunciadas em lugar próprio, 
o art. 49.º da LGT.
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11 – O art. 169.º do CPPT trata apenas e somente das condições em que opera a suspensão 
da execução.

12 – O citado art. 169.º do CPPT trata apenas da suspensão do processo executivo, inserto 
no Código, sob a epígrafe – suspensão, interrupção e extinção do processo, vem inequivocamente 
confirmar que se trata de uma norma de natureza procedimental e relativa apenas à marcha do 
processo executivo.

13 – Por seu lado o art. 49º da LGT inserto, na Lei, na parte que concerne à “extinção da 
relação jurídica tributária”, confirma que se trata de uma norma de natureza substantiva relativa 
à subsistência da relação jurídica tributária.

14 – Comparando a redacção dos dois preceitos legais se constata que em nenhuma parte 
da redacção do art. 169.º do CPPT se utiliza, directa ou indirectamente a expressão prescrição 
ou sequer a equivalente extinção da obrigação tributária.

15 – A redacção do art. 49º da LGT também se cinge a questões substantivas relativas e cir-
cunscritas à “interrupção e suspensão da prescrição”. Não fazendo quaisquer referências acerca 
da matéria vertida citado art. 169.º do CPPT.

16 – Recorrendo à interpretação sistemática e literal resulta evidenciado que o legislador 
tratou a matéria da prescrição da obrigação tributária de forma autónoma e, sem qualquer co-
nexão com a matéria relativa à suspensão da execução.

17 – Se reconstituirmos o espírito do legislador a partir das actas da discussão legislativa 
da matéria na Assembleia da República constatamos que em nenhum momento é referida essa 
conexão entre os dois artigos – “suspensão da execução” e “interrupção ou suspensão da obri-
gação tributária”.

18 – Não existindo qualquer correspondência, mesmo literal ou qualquer outra, entre o 
art. 169.º do CPPT e o art. 49º da LGT refunda a ilegalidade da solução interpretativa da sentença 
do Tribunal “a quo”, ora recorrida.

19 – A essa luz, a interpretação que a sentença recorrida faz do art. 169.º do CPPT ao assimi-
lar os efeitos da suspensão da execução, aos efeitos da suspensão da prescrição viola claramente 
o princípio constitucional da legalidade consagrado no art. 103º, nº2 da Lei Fundamental.

20 – O Tribunal “a quo”, nos presentes autos obnubila a sua função ao atribuir um sentido 
ao art. 169.º do CPPT que a letra da lei não só não permite, como proíbe, uma interpretação que 
não tenha qualquer correspondência na letra da lei viola as regras constitucionais gerais do Estado 
de Direito, nomeadamente os princípios da legalidade, da reserva de lei e, ainda das específicas 
da actividade administrativa, nomeadamente da proporcionalidade, da justiça, da equidade e da 
boa -fé – arts. 18º, 103º e 266º da CRP.

21 – Ao omitir e não dar relevo às consequências legais decorrentes da sucessão no tempo 
dos diversos regimes de prescrição, nomeadamente as decorrentes do art. 91.º da Lei 53/A/2006, 
de 29 de Dezembro o Tribunal recorrido ao contabilizar como fez o prazo de prescrição, errou 
na aplicação do direito.

No caso sub judice,
22 – O processo de execução fiscal foi instaurado em 26 de Novembro de 2003, não tendo 

havido citação.
23 – O imposto – IRC do ano de 1997, que se encontra em execução fiscal, foi objecto de 

reclamação graciosa deduzida em 15 de Novembro de 2002.
24 – O processo de reclamação graciosa esteve parado por mais de um ano por facto não 

imputável à ora reclamante.
25 – O processo de recurso hierárquico esteve parado por mais do que um ano por facto 

não imputável à ora reclamante.
26 – O prazo prescricional é o prazo de oito anos previsto na Lei Geral Tributária, nos ter-

mos do n.1 do art. 5.º do decreto -Lei n.º 398/98, que aprovou a Lei Geral Tributária e art. 297.º 
do Código Civil.

27 – Acrescido do prazo máximo de interrupção de um ano, em virtude da paragem ter 
ocorrido em 31.12.2006.

28 – Pelo que ao contrário do que conclui a sentença recorrida a obrigação tributária está 
prescrita.

29 – Consequentemente, os factos e o direito demonstram que, respeitando os factos tribu-
tários ao ano de 1997, a prescrição da dívida tributária já ocorreu em 31.12.2006.

30 – Acresce ainda, que estando a correr o prazo prescricional, foi publicada a Lei n.º 53 -A/2006 
que procedeu a alterações significativas ao regime da prescrição tributária.

31 – Revogando designadamente o n.º 2 do art. 49º da LGT que dispunha “…a paragem 
do processo por período superior a um ano por facto não imputável ao sujeito passivo faz cessar 
o efeito previsto no número anterior, somando -se, neste caso, o tempo que decorrer após esse 
período ao que tiver decorrido até à data da autuação …”.
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32 – A antedita revogação do n.º 2 do art. 49º da LGT significa em termos práticos, que a 
paragem do processo por efeito da interposição de reclamação ou impugnação, como é o caso, 
não faz cessar o efeito interruptivo da prescrição tributária.

33 – Contudo, as disposições transitórias ínsitas na aludida Lei 53 -A/2006 salvaguardaram 
todos os prazos de prescrição em curso, em que já tivesse decorrido o período superior a um ano 
de paragem do processo.

34 – Nesta esteira, dispõe o art. 91.º, da Lei 53 -A/2006, (Disposições transitórias no âmbito 
da LGT) “A revogação do n.º 2 do art. 49º da Lei Geral Tributária aplica -se a todos os prazos de 
prescrição em curso objecto de interrupção em que ainda não tenha decorrido o período supe-
rior a um ano de paragem do processo por facto não imputável ao sujeito passivo.” (Sublinhado 
nosso)

35 – A Lei n.º 53 -A/2006, de 29 de Dezembro, entrou em vigor no dia 1 de Janeiro de 2007.
36 – Ora, nessa data há muito tinha decorrido o prazo de um ano de paragem dos autos de 

reclamação graciosa que se iniciara em 15 de Dezembro de 2002 e, dos de recurso hierárquico 
que se iniciara em 28 de Abril de 2005.

37 – Por força da disposição transitória consignada no art. 91.º, da Lei n.º 53 -A/2006, não se 
aplicam aos autos as alterações ao regime da prescrição, instituído pela citada Lei.

38 – Assim, o Cômputo do prazo anterior, in casu, releva para o prazo de prescrição da 
obrigação tributária.

39 – No entanto, a sentença recorrida assim não decidiu, fez tábua rasa desse comando 
legal, dado que não tirou as devidas consequências do regime transitório instituído pela Lei 
n.º 53 -A/2006, de 29 de Dezembro.

40 – Destarte, a 2obrigação tributária” está extinta, por prescrição, em virtude de já ter 
decorrido o respectivo prazo.

41 – Todos estes elementos da solução de direito são suficientes, para a terem sido conside-
rados, com toda a certeza, a decisão adoptada pelo tribunal recorrido seria diferente.

Nestes termos, e nos demais de direito aplicáveis e, com o douto suprimento de V. Exas., 
deve o presente recurso ser julgado procedente, por provado, e, consequentemente, deve a sen-
tença recorrida ser revogada, com o concomitante, reconhecimento da prescrição da dívida de 
IRC do ano de 1997, constante dos autos de execução fiscal n.º 3085200301044885, com todas as 
consequências legais.

2 – Não foram apresentadas contra -alegações.
3 – O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal no seu parecer junto aos 

autos a fls. 273/275 pronunciou -se no sentido de que o recurso é de improceder.
Com dispensa dos vistos, dada a natureza urgente do processo, vêm os autos à Conferência.
 - Fundamentação  -
5 – Questão a decidir
É a de saber se está prescrita a dívida exequenda (IRC de 1997).
6 – Matéria de facto
Na sentença do Tribunal Tributário de Lisboa objecto do presente recurso foram dados como 

provados os seguintes factos:
1. Em 26 de Dezembro de 2003 foi instaurado pelo serviço de finanças de Lisboa 3 contra a ora 

reclamante o processo de execução fiscal n.º 3085200301044885 originado por dívida de IRC do exer-
cício de 1997 no montante de EUR 31.105,06 (cf. autuação e certidão de dívida a fls. 3 -4 dos autos).

2. Em 15 de Novembro de 2002, a ora reclamante deduziu reclamação graciosa tendo por objecto 
a liquidação de IRC do ano de 1997 (cf. folha de rosto da reclamação, a fls. 171 dos autos).

3. Através de despacho proferido em 3 de Março de 2005, a reclamação graciosa melhor iden-
tificada no ponto anterior foi objecto de deferimento parcial (cf. ofício n.º 16625 de 21 -03 -2005, a 
fls. 173 e 184 dos autos).

4. A reclamação graciosa esteve parada por período superior a um ano após a respectiva interpo-
sição (acordo; cf. informação dos serviços a fls. 71 dos autos).

5. Em 28 de Abril de 2005 a ora reclamante apresentou recurso hierárquico da decisão de inde-
ferimento parcial da reclamação graciosa melhor identificada no ponto 2 (acordo; cf. informação dos 
serviços a fls. 71 dos autos).

6. Em 24 de Julho de 2006 a ora reclamante apresentou a garantia bancária n.º 328146 emitida em 
19 de Julho de 2006 pelo Banco Espírito Santo, SA, sociedade aberta, até ao limite de EUR 53.187,01, 
destinada a “caucionar a suspensão do processo de execução fiscal n.º 3085200301044885, relativo a 
IRC do exercício de 1997 (cf. requerimento de apresentação e garantia a fls. 30 -31 dos autos).

7. Em 8 de Maio de 2009, a ora reclamante foi notificada do despacho de 25 de Fevereiro do 
mesmo ano, negando provimento ao recurso hierárquico melhor identificado no ponto 5 (cf. ofício 
n.º 34976 de 30 -04 -2009 e cópia do A/R que o acompanhou a fls. 46 -53 dos autos).
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8. Em 14 de Outubro de 2009 foi dado conhecimento à reclamante que deveria proceder ao 
pagamento da dívida exequenda no prazo de 15 dias, na sequência do indeferimento do recurso hie-
rárquico interposto pela mesma (cf. ofício 9867 de 8 -10 -2009 e A/R que o acompanhou, a fls. 54 -55 
dos autos).

9. Em 28 de Outubro de 2009, a ora reclamante requereu ao chefe do serviço de finanças de Lis-
boa 3, que fosse reconhecida a prescrição da dívida exequenda (cfr. fls. 56 -58 e 175 -179 dos autos).

10. Em 23 de Novembro de 2009 foi emitida informação pelo serviço de finanças de lisboa 3 com 
o seguinte teor (cf. fls. 66 -69 dos autos):

INFORMAÇÃO
I – DO PEDIDO
A executada vem, nos termos e para os efeitos do disposto nos art. 175.º e 176.º do CPPT, 

arguir a prescrição da dívida e requerer a extinção dos autos, o que faz nos termos e com os fun-
damentos do seu requerimento entregue em 29.10.2010.

II – DA ANÁLISE
1. Nos presentes autos está em causa uma dívida de IRC de 1997, pelo que se impõe determinar 

qual o regime aplicável ao prazo da prescrição, visto que desde então até hoje sucederam -se 2 regimes 
legais diversos, que se elencam:

 - O do art. 34.º do CPT, cuja vigência se manteve no período compreendido entre 01707/1991 e 
01/01/1999, data em que entrou em vigor a LGT, cujo diploma de aprovação, o dec. Lei n.º 398/98, 
de 17/12, revogou expressamente aquele preceito (art. 29, n.º 1 e 6 do referido DL);

 - O dos art. 43.º e 49.º da LGT, desde 1 de Janeiro de 1999 até à presente data;
2. Nos termos do art. 342 do CPT, o prazo de prescrição das dívidas tributárias era de dez anos, 

contando -se o mesmo desde o início do ano seguinte àquele em que ocorreu o facto tributário, salvo a 
existência de regime especial;

3. Com a entrada em vigor da LGT em 01/01/1999, o referido prazo de prescrição foi encurtado 
para oito anos;

4. Para determinar qual destes prazos de prescrição é que se aplica, há que recorrer ao art. 297 
n.º 1 do Código Civil, de acordo com o qual “a lei que estabelecer, para qualquer efeito, um prazo mais 
curto do que o fixado na lei anterior é também aplicável aos prazos que já estiverem em curso, mas o 
prazo só se conta a partir da entrada em vigor da nova lei (01/01/1999), a não ser, segundo a lei antiga, 
falte menos tempo para o prazo se completar”;

5. Aplicando as considerações precedentes ao caso em apreço, temos que tratando -se de uma 
dívida de IRC do ano de 1997, aplica -se, salvo melhor opinião, o prazo prescricional previsto na 
LGT, ou seja, de 8 anos, dado o período de tempo que falta para se completar o prazo prescricional, 
aplicando -se o novo prazo por ser o mais favorável. Assim, o prazo prescricional daquela dívida inicia-
-se em 01/01/1998, mas apenas se conta a partir de 01/01/1999, data da entrada em vigor da LGT, e 
não ocorrendo qualquer dos factos interruptivos e/ou suspensivos previstos no art. 49.º da LGT, temos 
que o prazo prescricional terminaria em 31/1/006.

6. Havendo sucessão de leis no tempo, a lei nova é competente para determinar os efeitos sobre 
o prazo de prescrição que têm os factos que ocorrem na sua vigência, por força do disposto no art. 12.º 
do CC.

7. Antes da alteração introduzida pela Lei 53 -A/2006, de 29/12, que entrou em vigor em 01/01/2007, 
dispunha o art. 49.º da LGT, no seu n.º 1, que a citação, a reclamação, o recurso hierárquico, a impug-
nação e o pedido de revisão oficiosa da liquidação do tributo interrompiam a prescrição. A paragem do 
processo por período superior a um ano por facto não imputável ao sujeito passivo faz, porém, cessar, 
nos termos do n.º 2 do mesmo artigo 49.º da LGT o efeito previsto no seu número 1, somando -se, neste 
caso, o tempo que decorrer após este período ao que tiver decorrido até à data da autuação.

8. In casu, temos os seguintes factos:
a. Em 26.12.2003, foi instaurado o PEF 3085200301044885, para cobrança coerciva da dívida 

em causa;
b. Não houve citação pessoal da executada;
c. Em 29.11.2002, foi apresentada reclamação graciosa;
d. Em 28.03.2005 foi o contribuinte notificado do deferimento parcial tendo apresentado recurso 

hierárquico em 28.04.2005;
e. Em 18.05.2006, foi extraído mandado de penhora e efectuadas penhoras de saldo bancário dos 

Bancos Millennium, BES, Banif e Santander Totta em 7.06.2006;
f. Em 23.06.2006, foi requerida a suspensão da referida execução fiscal e solicitado a substituição 

das penhoras por garantia bancária;
g. Em 14.07.2006, foi o contribuinte notificado para prestar garantia no prazo de 15 dias;
h. Em 24.07.2006 veio o contribuinte apresentar a garantia bancária n.º 328 146 no valor de 

€ 53 187,01, a qual foi aceite por despacho de 25.07.2006 e ordenado o levantamento dos saldos ban-
cários;
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i. Em 30.04.2009 foi o contribuinte notificado do despacho de 25.02.2009 negando provimento 
ao recurso;

j. No seguimento desta notificação e ultrapassado o prazo para a apresentação da impugnação 
judicial, foi a instituição bancária constituinte da garantia, notificada para executar a garantia bancária 
que se destinava a caucionar o processo executivo.

9. Afastada que está a instauração como causa interrupção do prazo prescricional, ainda assim no 
âmbito da LGT, podem surgir situações em que mais de uma causa de interrupção ocorra em relação 
a um mesmo prazo de prescrição;

10. A actual redacção do n.º 3 do art. 49.º da LGT não deixa margens para dúvidas ao afirmar 
que a interrupção tem lugar uma única vez, no entanto, esta norma só tem aplicação apenas aos factos 
interruptivos verificados após o início de vigência do diploma que introduziu a alteração da norma, 
isto é, a partir de 01.01.2007;

11. Assim sendo, as causas de interrupção da prescrição que ocorreram anteriormente a 01.01.2007, 
como é o caso em análise, produzem os efeitos atribuídos pela lei vigente no momento em que elas 
ocorrem, ou seja, recorrendo ao pensamento explanado pelo Ilustre Juiz Conselheiro do STA, Jorge 
Sousa, na obra Sobre a obrigação Tributária, notas práticas, tal significa que as causas interruptivas 
que ocorreram anteriormente àquela data têm o seu efeito interruptivo próprio, eliminando para a 
prescrição o tempo decorrido anteriormente e obstante ao decurso do prazo de prescrição até ao termo 
do processo ou até à paragem do processo por mais de um ano por facto não imputável ao contribuinte 
(vide Acórdão n.º 160/09, proferido pelo STA);

12. In casu, foi apresentada reclamação graciosa em 29.11.2002 e o seu deferimento parcial noti-
ficado em 25.03.2005. O recurso hierárquico foi apresentado em 28.04.2005 e a notificação da negação 
de provimento efectuada em 08.05.2009;

13. Assim sendo, temos de nos fixar na causa interruptiva relativa à reclamação graciosa, e não 
só, pois também não podemos, como fez a executada, alhearmo -nos, de que foi a própria a criar no 
processo em análise, uma causa de suspensão do prazo de prescrição devido à paragem do processo de 
execução motivada pela apresentação da reclamação e pedido de suspensão da execução fiscal entregue 
em 23.06.2006, tendo constituído garantia bancária a favor da AF em 24.07.2006 (vide, os acórdãos 
proferidos pelo STA no âmbito do proc. n.º 160/09 de 04.03.2009 e n.º 3284/09, de 28.10.2009);

14. E por outro lado, igualmente não podemos deixar de referir que a paragem da execução fiscal 
por motivo de suspensão foi despoletada pela própria executada – logo, essa paragem do processo é -lhe 
imputável, pois a sua actuação impediu o órgão de execução fiscal prosseguir os trâmites normais de 
cobrança coerciva, ao ter nomeado bens à penhora para efeitos de garantia, e assim sendo, de acordo 
com o n.º 3 do art. 49.º da LGT, na versão anterior à redacção que lhe foi dada pela Lei 53 -A/2006, de 
29 de Dezembro, também o prazo de prescrição se encontrava suspenso;

15. Tendo em conta que o prazo prescricional de 8 anos previsto na LGT, iniciou -se em 01.01.1999 
e contou -se até á data da instauração da reclamação graciosa, ou seja, até 29.11.2002, temos que só 
decorreram 3 anos 11 meses e 28 dias, faltando para se completar o referido prazo, 4 anos e 2 dias, o 
qual deveria ser contado a partir de 29.11.2003, data em que cessou o efeito interruptivo. O recurso 
hierárquico veio interromper o prazo de prescrição, iniciando a contagem na data em que cessa o efeito 
interruptivo até à sua apresentação (28.04.2005) temos que decorreram 1 ano, 4 meses e 28 dias ces-
sando o efeito interruptivo em 28.04.2006, faltando assim para completar o prazo de prescrição 2 anos, 
7 meses e 4 dias. Com a apresentação da garantia bancária em 24.07.2006 voltou a execução fiscal 
a ficar suspensa por culpa imputável ao contribuinte tendo decorrido 2 meses e 27 dias. Tendo sido 
proferido despacho no recurso hierárquico que ocorreu em 30.04.2009 até à presente data decorreram 
1 ano, 5 meses e 17 dias, faltando para o prazo prescricional de 8 anos, 1 ano, 5 meses e 17 dias;

16. Assim, a dívida em causa não poderá considerar -se prescrita, até porque foi a executada que 
ao pedir a suspensão da execução fiscal nos termos legais, acabou por impedir que o prazo de prescri-
ção corresse a seu favor. Uma solução contrária a esta significaria premiar duplamente a actuação da 
executada, que num primeiro momento já tinha, através do recurso à prestação de garantia, conseguido 
deter a acção do órgão de execução fiscal com vista à obtenção do seu crédito, e que agora, ver -se -ia 
novamente nas mesmas condições, se se desconsiderasse o período de paragem de suspenso do pro-
cesso, para efeitos da prescrição.

(…)
11. Em 23 de Novembro de 2009 foi exarado despacho no PEF pela chefe de finanças em subs-

tituição, com o seguinte teor (cf. fls. 69 dos autos):
Face ao informado não reconheço a prescrição da dívida exigível no presente processo 

executivo.
Notifique -se.
12. Em 3 de Dezembro de 2009 foi dado conhecimento aos serviços do Banco Espírito Santo, 

SA que deveriam proceder à emissão de cheque à ordem do IGPC na importância de EUR 37.774,77 
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relativamente à garantia n.º 328146 melhor identificada no ponto 6 (cf. ofício 12824 de 30 -11 -2009 e 
A/R que o acompanhou, a fls. 63 -64 dos autos).

13. Em 21 de Março de 2011 a ora reclamante teve conhecimento do despacho proferido pela 
chefe do serviço de finanças através do qual foi indeferido o pedido de reconhecimento da prescrição 
da dívida (cf. fls. dos autos).

14. A PI da presente reclamação deu entrada no serviço de finanças de Lisboa 3 em 29 de Março 
de 2011 (cf. fls. 152 dos autos).

7 – Apreciando.
7.1 Da prescrição da dívida exequenda (IRC de 1997)
A sentença recorrida, a fls. 224 a 233 dos autos, julgou improcedente a reclamação, por considerar 

não estar prescrita a dívida exequenda (IRC do ano de 1997).
Fundamentou -se o decidido na aplicabilidade ao caso dos autos do prazo de prescrição de oito 

anos previsto na Lei Geral Tributária (LGT), com termo inicial em 1/1/1999 (data de entrada em vigor 
do referido diploma legal), ex vi do disposto no n.º 1 do artigo 297.º do Código Civil, e computando 
no prazo a ocorrência de dois factos interruptivos da prescrição – a dedução de reclamação graciosa 
(que parou por mais de um ano por facto não imputável ao contribuinte) e a subsequente interposição 
de recurso hierárquico do indeferimento parcial daquela  -, que, nos termos do disposto no art. 326.º, 
n.º 1 do Código Civil, teria como efeito a inutilização para a prescrição de todo o tempo decorrido an-
teriormente, pois que a paragem do processo executivo fiscal na pendência desta se deveu à prestação 
de garantia, razão pela qual, em conformidade designadamente com os Acórdãos do STA proferidos 
em 4 -3 -2009 (proc. 0160/09) e de 29 -06 -2011 (proc. 0217/11), deve considerar -se imputável ao sujeito 
passivo (cfr. sentença recorrida, a fls. 230 a 232 dos autos).

Discorda do decidido a recorrente, não quanto à aplicabilidade do prazo de 8 anos previsto na LGT 
com que concorda (cfr. conclusão 26 das suas alegações de recurso), mas porquanto, alegadamente: 
(1) a solução de direito adoptada pelo Juiz “a quo” se teria fundamentado nas regras gerais de 
prescrição previstas no Código Civil – arts. 326.º, n.º 1 e 327.º, n.º 1 em detrimento das regras 
específicas previstas no art. 49º da LGT, aplicáveis por analogia em violação dos artigos 10.º, n.º 1 
do Código Civil e 11.º, n.º 4 da LGT (cfr. conclusão 4 a 7 das alegações de recurso); (2) teria violado 
o artigo 49.º da LGT na medida em que atribuiu à recorrente a paragem do processo por mais de 
um ano, pelo facto de esta ter deduzido recurso hierárquico (cfr. conclusão 8 das suas alegações de 
recurso) e ao convocar o artigo 169.º do CPPT atribuindo -lhe relevo do domínio das causas de interrupção 
e suspensão da prescrição, em violação do princípio da legalidade (artigo 103.º n.º 2 da Constituição) 
bem como as regras constitucionais gerais do Estado de Direito, nomeadamente os princípios da 
legalidade, da reserva de lei e, ainda das específicas da actividade administrativa, nomeadamente 
da proporcionalidade, da justiça, da equidade e da boa -fé – arts. 18º, 103º e 266º da CRP (cfr. 
conclusões 9 a 20 das suas alegações de recurso); (3) e ao omitir e não dar relevo às consequências 
legais decorrentes da sucessão no tempo dos diversos regimes de prescrição, nomeadamente as 
decorrentes do art. 91.º da Lei 53/A/2006, de 29 de Dezembro, nos termos das quais a revogação do 
n.º 2 do artigo 49.º da LGT ocorrida com aquela lei seria inaplicável in casu (conclusões 21 a 39 das 
suas alegações de recurso). Alega, em síntese, estar prescrita a dívida reclamada.

Vejamos.
O artigo 49.º da LGT elenca no seu n.º 1 as causas de interrupção da prescrição tributária, sem, 

contudo, definir os seus efeitos salvo no caso especial de paragem do processo por mais de um ano por 
facto não imputável ao contribuinte (cfr. o n.º 2 do artigo 49.º, na redacção anterior à Lei n.º 53 -A/2006, 
de 29 de Dezembro).

Daí que, porque a lei tributária não contém qualquer definição do que seja a prescrição tributária 
e nem dos efeitos desta no cômputo do prazo (salvo no caso especial previsto no n.º 2 do artigo 49.º 
da LGT), haverá que recorrer nesta matéria, onde não há especialidades, ao regime de direito comum, 
consubstanciado no que aos efeitos da interrupção respeita nas citadas normas dos artigos 326.º e 327.º 
do Código Civil, de aplicação geral em matéria de prescrição salvo se postergadas pela existência de 
norma tributária especial que expressamente as afaste (como sucede com o n.º 2 do artigo 49.º da LGT, 
sem paralelo no direito comum desde a reforma do Código de Processo Civil operada pelo Decreto -Lei 
n.º 47.690, de 11 de Maio de 1967, que eliminou o n.º 2 do artigo 285.º do Código de Processo Civil na 
redacção do Decreto -Lei n.º 44.129, de 28 de Dezembro de 1961 – cfr. JORGE LOPES DE SOUSA, 
Sobre a Prescrição da Obrigação Tributária: Notas Práticas, 2.ª ed., Lisboa, Áreas Global, 2010, 
p. 58).

O recurso ao regime de direito comum para determinar os efeitos da interrupção da prescrição fora 
dos casos expressamente disciplinados por normas tributárias não se traduz numa aplicação analógica 
da lei civil, antes na determinação do regime de interrupção da prescrição aplicável tendo em conta a 
unidade do sistema jurídico em que se insere, uma vez reconhecido que a lei tributária não disciplinou 
especialmente os efeitos da interrupção da prescrição a não ser no caso especial previsto no n.º2 do 
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artigo 49.º da LGT e bem assim a necessidade de determinar quais os efeitos da interrupção da pres-
crição nos demais casos não especialmente previstos.

No caso dos autos, tendo presente que os factos interruptivos (e suspensivos) da prescrição a 
atender no cômputo em concreto do respectivo prazo hão -de de ser os previstos na lei em vigor à data 
da ocorrência destes, ex vi do disposto na parte final do n.º 2 do artigo 12.º do Código Civil, importa 
ter presente que a dedução de reclamação graciosa tendo por objecto o acto sindicado, ocorrida em 15 
de Novembro de 2002 (cfr. o n.º 2 do probatório fixado), interrompeu o prazo de prescrição em curso 
desde 1 de Janeiro de 1999 (ex vi do disposto no n.º 1 do artigo 49.º da LGT), mas porque esta esteve 
parada por período superior a um ano após a respectiva interposição (cfr. o n.º 4 do probatório fixado) 
e não sendo tal paragem imputável ao contribuinte, a interrupção da prescrição “desgraduou -se” em 
mera suspensão do respectivo prazo (ex vi do n.º 2 do artigo 49.º da LGT, então vigente), voltando este 
a correr uma vez completado um ano após a paragem e somando -se ao prazo posteriormente decorrido 
o que tiver decorrido entre o termo inicial do prazo (1 -1 -1999, data da entrada em vigor da LGT, pois 
que é o prazo desta lei o julgado aplicável) e a autuação da reclamação graciosa.

Significa isto que, no caso dos autos, a partir de 15 de Novembro de 2003 (um ano após a dedu-
ção da reclamação graciosa, que ao que parece esteve parou logo após a sua instauração), o prazo de 
prescrição recomeçou a correr, computando -se nele como já decorrido o período compreendido entre 
1.1.1999 e 15 de Novembro de 2003 (isto é, 3 anos, 11 meses e 14 dias).

Sucede, contudo, que em 28 de Abril de 2005 a ora recorrente apresentou recurso hierárquico 
da decisão de indeferimento parcial da reclamação graciosa (cfr. o n.º 5 do probatório) e também 
o recurso hierárquico constitui, ex vi do disposto no n.º 1 do artigo 49.º da LGT, facto interruptivo da 
prescrição, inutilizando para a prescrição todo o tempo decorrido, salvo no caso em que esta de “de-
grade” em mera suspensão do respectivo prazo (ex vi do n.º 2 do artigo 49.º da LGT, ao tempo ainda 
vigente, e aplicável aos prazos em curso salvo se o ano de paragem do processo por facto não imputável 
ao contribuinte se tiver completado antes de 1 de Janeiro de 2007, data da entrada em vigor da Lei 
n.º 53 -A/2006, de 29 de Dezembro, que revogou o n.º 2 do artigo 49.º da LGT – cfr. o artigo 91.º da 
Lei n.º 53 -A/2006 e JORGE LOPES DE SOUSA, op. cit., pp. 69/70).

Ora, como só após o início de vigência da Lei n.º 53 -A/2006, de 29 de Dezembro, que deu nova 
redacção ao n.º 3 do artigo 49.º da LGT, a interrupção do prazo de prescrição opera uma única 
vez, ambas as causas de interrupção da prescrição terão de ser atendidas, pois que ambas ocorreram 
em momento anterior ao da entrada em vigor daquela lei.

No caso dos autos, o contribuinte veio prestar garantia para suspender a execução na pendência do 
recurso hierárquico – cfr. o n.º 6 do probatório fixado  -, mas apenas o fez em 24 de Julho de 2006, ou 
seja mais de um ano e dois meses após ter deduzido recurso hierárquico, não lhe podendo ser imputável 
a paragem do processo executivo antes dessa data e sendo que a esta data já se completara também o 
prazo de um ano de paragem do processo.

Significa isto, pois, que ao contrário do julgado, também esta segunda interrupção da prescrição 
se “desgraduou” em mera suspensão do respectivo prazo, não eliminando, afinal, o prazo decorrido 
antes da instauração do recurso, que haverá que somar ao que decorrer após um ano de paragem.

Computando em concreto o tempo decorrido temos que em 28 de Abril de 2006 haviam decorrido 
5 anos, 4 meses e 27 dias do prazo de prescrição, faltando 2 anos, 7 meses e 4 dias para se completar 
o prazo de 8 anos.

E não obstante o prazo de prescrição não ter corrido entre 24 de Julho de 2006 (data da prestação 
de garantia – cfr. o n.º 6 do probatório fixado) e 25 de Fevereiro de 2009 (data da decisão do recurso 
hierárquico – cfr. o n.º 6 do probatório fixado)  - pois que o recurso hierárquico acompanhado da sus-
pensão da execução fiscal em virtude da prestação de garantia constitui facto suspensivo da prescrição 
previsto, ao tempo e hoje, no n.º 3 do 49.º da LGT  -, voltou a correr a partir desta última data (25 de 
Fevereiro de 2009) e, de acordo com o probatório fixado, não mais se interrompeu ou suspendeu desde 
então, tendo -se, pois, entretanto completado os 2 anos e menos de 5 meses que faltavam para a 
prescrição se perfazer.

Está, pois, prescrita a dívida exequenda, havendo que dar provimento ao recurso e revogar a 
sentença recorrida que assim o não julgou.

 - Decisão  -
8  - Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do 

Supremo Tribunal Administrativo em conceder provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida e 
julgar prescrita a dívida reclamada (IRC do exercício de 1997).

Custas pela Fazenda Pública, apenas em 1.ª instância, pois que não contra -alegou neste Supremo 
Tribunal.

Lisboa, 12 de Outubro de 2011. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Francisco Rothes — An-
tónio Calhau. 
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 Acórdão de 12 de Outubro de 2011.

Assunto:

Autoliquidação. Reclamação graciosa necessária. Impugnação judicial. Interpretação 
extensiva.

Sumário:

 I —  A alegada inconstitucionalidade da norma ao abrigo da qual o contribuinte efec-
tuou a autoliquidação integra o conceito de erro a que alude o n.º 1 do art. 131.º 
do CPPT.

 II —  No caso de erro na autoliquidação, a lei exige a reclamação graciosa prévia como 
forma de abrir a via contenciosa, a menos que (1.º) o fundamento da impugna-
ção seja exclusivamente de direito e (2.º) a autoliquidação tenha sido efectuada 
de acordo com orientações genéricas emitidas pela AT (art. 131.º, n.ºs 1 e 3, do 
CPPT).

 III —  Isto, porque a autoliquidação, que é efectuada pelo contribuinte, não constitui um 
acto administrativo e, por isso, não é impugnável directamente, exigindo -se antes 
da impugnação uma actuação da AT no sentido de “administrativizar” o acto.

 IV —  O segundo dos dois requisitos cumulativos exigidos pelo n.º 3 do art. 131.º do 
CPPT para dispensar a reclamação prévia enquanto condição para abrir a via 
contenciosa em caso de autoliquidação – «a autoliquidação tiver sido efectuada 
de acordo com orientações genéricas emitidas pela administração tributária» 
– justifica -se porque, nesta hipótese, a AT já se pronunciou previamente sobre a 
questão suscitada e encontra -se vinculada pelas orientações (cfr. art. 68.º, n.º 4, da 
LGT), motivo porque seria inútil suscitar a sua intervenção através de reclamação 
graciosa, que teria de ser indeferida.

 V —  A mesma razão de ser vale para as situações em que o fundamento da impugnação 
seja exclusivamente a inconstitucionalidade da norma em que se fundou a autoli-
quidação por violação do princípio da irretroactividade da lei fiscal, pois também 
nesse caso a reclamação constituiria acto inútil por nunca poder ser julgada pro-
cedente, em virtude de a AT estar sujeita ao princípio da legalidade (cfr. art. 266.º, 
n.º 2, da CRP e art. 55.º da LGT) e não poder deixar de aplicar uma norma com 
fundamento em inconstitucionalidade, a menos que o TC já tenha declarada a 
inconstitucionalidade da mesma com força obrigatória geral (cfr. art. 281.º da 
CRP) ou se esteja perante o desrespeito por normas constitucionais directamente 
aplicáveis e vinculativas, como as que se referem a direitos, liberdades e garantias 
(cfr. art. 18.º, n.º 1, da CRP), o que não é o caso.

Processo nº: 860/10 -30.
Recorrente: Cardan – Comércio de Automóveis e Reparações, S.A.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Francisco Rothes.

1. RELATÓRIO
1.1 A sociedade denominada “CARDAN — Comércio de Automóveis e Reparações, S.A.” (adiante 

Contribuinte, Impugnante ou Recorrente) deduziu impugnação judicial, pedindo no Tribunal Ad-
ministrativo e Fiscal de Braga a anulação da autoliquidação de Imposto Sobre o Rendimento das 
Pessoas Colectivas (IRC) do ano de 2008 na parte respeitante à tributação autónoma das despesas de 
representação e de despesas com viaturas de passageiros, que considera não poder ser feita à taxa de 
10% estabelecida na alínea a) do n.º 3 do art. 81.º do Código do IRC (CIRC), na redacção que lhe foi 
dada pela Lei n.º 64/2008, de 5 de Dezembro, por esta padecer de inconstitucionalidade por violação 
do princípio da irretroactividade da lei fiscal, mas à taxa de 5% que previa a mesma norma legal na 
anterior redacção.

1.2 A Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, após ouvir a Impugnante sobre a ques-
tão, suscitada pela Fazenda Pública, julgou verificada a excepção inominada decorrente da falta da 
reclamação graciosa prévia prevista no n.º 1 do art. 131.º do Código de Procedimento e de Processo 
Tributário (CPPT), que considerou indispensável por não estarem verificados os requisitos enunciados 
no n.º 3 do mesmo artigo, motivo por que absolveu a Fazenda Pública da instância.
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1.3 Inconformada com essa decisão, a Impugnante dela interpôs recurso para este Supremo Tribunal 
Administrativo, que foi admitido a subir imediatamente, nos próprios autos e com efeito meramente 
devolutivo.

1.4 A Recorrente apresentou as alegações de recurso, que sintetizou em conclusões do seguinte 
teor:

«1. O vício que se imputa à autoliquidação impugnada nenhuma relação tem com a concreta 
situação contributiva da Impugnante, nem depende de forma alguma da sua apreciação pela adminis-
tração tributária, vindo aqui a Impugnante pugnar pela inaplicabilidade por inconstitucionalidade de 
uma norma legal, a factos concretos assentes e indiscutidos;

2. Por outro lado, parece decorrer da sentença que previamente ao escrutínio judicial, se impõe 
sempre a pronúncia da administração fiscal sobre a inconstitucionalidade invocada pela Impugnante 
ora Recorrente, aventando -se mesmo a hipótese daquela decidir não aplicar a norma, o que se não 
concebe nos termos da lei;

3. Falha, pois, em toda a sua plenitude a sentença recorrida, discernindo -se da exposição apre-
sentada um equívoco entendimento do papel e dos poderes da administração tributária e, bem assim, 
uma profundamente deficiente interpretação do artigo 131º do CPPT;

4. Desde logo, determinando o n.º 1 do artigo 131º do CPPT que, em caso de erro na autoliqui-
dação, a impugnação judicial será necessariamente precedida de reclamação graciosa apresentada 
à administração tributária e tendo a liquidação efectuada pelo contribuinte sido feita com base em 
factos verdadeiros e que correspondem à realidade e mediante a aplicação das normas legais e regras 
administrativas em vigor, estamos perante uma situação de impugnação de autoliquidação que não se 
sustenta em erro do contribuinte, pelo que não cabe a presente impugnação na alçada do preceituado 
no n.º 1 do artigo 131º do CPPT, não se impondo a prévia reclamação graciosa do acto impugnado;

5. Mas sem prescindir, ainda que se entenda que o n.º 1 do artigo 131.º se aplica em qualquer 
caso de impugnação de autoliquidação, fundamentada ou não em erro do contribuinte, prevê o n.º 3 do 
mesmo artigo que poderá ser directamente apresentada aos Tribunais a impugnação que se fundamente 
exclusivamente em matéria de direito e tenha sido efectuada de acordo com instruções genéricas da 
administração tributária;

6. Sendo, no caso em apreço, inequívoco que a impugnação apresentada se fundamenta exclu-
sivamente em matéria de direito, resta verificar se versa sobre questões em que existam orientações 
genéricas da administração tributária, pressuposto que tem como objectivo a necessidade de existência 
prévia de um litígio entre o contribuinte e a administração fiscal, sem o qual se não justifica a inter-
venção dos Tribunais;

7. Ora, numa situação em que se apresente uma correcção que verse exclusivamente matéria de 
direito e em que seja de antemão conhecido que a administração tributária discordará das pretensões 
do Impugnante, tal requisito de prévia reclamação redundaria num acto inútil e causador de atrasos 
desnecessários, razão pela qual, prevê a lei, no cumprimento dos princípios da economia e da celeridade 
processuais, que em tais casos, possa o contribuinte recorrer directamente às vias judiciais;

8. Assim sendo, temos que o fundamento da imposição de prévia reclamação graciosa não se estriba 
em nenhum dos argumentos aventados na sentença: destina -se este impositivo apenas a impor a confir-
mação da existência de um prévio desacordo ou litígio entre as posições adoptadas pelo contribuinte e 
pela administração fiscal, desacordo ou litígio este que as vias judiciais são chamadas a dirimir.

9. No caso em apreço, este desacordo ou litígio existe de antemão e não pode conceber -se que 
assim não seja, pois que, ao invés do que surpreendentemente propugna a sentença aqui posta em crise, 
a administração fiscal não pode sindicar a constitucionalidade de uma norma legal, nem pode em caso 
algum deixar de aplicar uma norma legal existente;

10. A administração fiscal está, nos termos do artigo 55º da LGT e no seguimento do princípio 
vertido no n.º 2 do artigo 266º da CRP, vinculada ao princípio da legalidade, pelo que não pode deixar 
de dar integral cumprimento aos normativos que o legislador ordinário criou e que estejam em vigor 
no ordenamento jurídico;

11. Assim, sendo a autoliquidação efectuada no cumprimento de preceitos legais cujo teor intrínseco 
não levanta quaisquer dúvidas ou questões, não cabe à administração fiscal pronunciar -se sobre a sua 
legitimidade, bastando -se com cumpri -las, pelo que se encontra a administração tributária exactamente 
na mesma situação em que se encontraria caso tivesse emitido orientações genéricas: vinculada a decidir 
de acordo com o previamente estipulado, ou seja, contra as pretensões do Contribuinte/Reclamante.

12. Uma prévia reclamação graciosa, no caso em apreço, não podia ter outro objectivo que não 
fosse o de atrasar a justiça e de multiplicar trabalhos inúteis, pois que, estando apenas em causa a 
inconstitucionalidade da aplicação de uma norma legal, que só pode ser conhecida em sede judicial, 
a decisão de uma eventual prévia reclamação graciosa estaria definida à partida, tal como estaria se 
houvesse orientações genéricas da administração fiscal nesse mesmo sentido;

13. Não pode, pois, deixar de se entender materialmente verificados os pressupostos para a di-
recta impugnação judicial da autoliquidação em questão, previstos no n.º 3 do artigo 131º do CPPT, 
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dispensando -se a reclamação prévia numa situação em que a sua decisão se encontra inequivocamente 
condicionada no sentido do seu indeferimento;

14. Razão pela qual labora em erro a sentença aqui posta em crise, na medida em que julga 
procedente a excepção invocada pela Fazenda Pública, abstendo -se de apreciar o mérito da acção de 
impugnação apresentada e absolvendo a Fazenda Pública da instância, por não ter sido previamente 
apresentada reclamação graciosa;

15. O que impõe a sua revogação, julgando -se improcedente por infundada a excepção invocada e 
ordenando -se a descida dos autos ao Tribunal a quo para apreciação do mérito da impugnação apresentada.

Termos em que deverá o presente Recurso ser julgado procedente, anulando -se a decisão Recor-
rida, pelos motivos acima expostos, e julgando -se improcedente a excepção invocada, ordenando -se 
em seguida a descida dos autos ao tribunal administrativo e fiscal de Braga para que se pronuncie sobre 
o mérito da acção intentada com o que se fará inteira e sã

JUSTIÇA!» (1).
1.5 A Fazenda Pública não contra alegou.
1.6 Recebidos os autos neste Supremo Tribunal Administrativo, foi dada vista ao Ministério Público 

e o Procurador -Geral Adjunto emitiu parecer no sentido de que seja negado provimento ao recurso. Isto, 
em síntese, porque considerou que, contrariamente ao que sustenta a Recorrente, a reclamação prévia 
não pode ser dispensada, pois, apesar de verificado o primeiro dos requisitos enunciados no n.º 3 do art. 
131.º do CPPT, não se verifica o segundo – que a autoliquidação tenha sido efectuada de acordo com 
orientações genéricas da AT –, sendo que este nunca pode ser dispensado, ainda que o fundamento da 
impugnação judicial seja a inconstitucionalidade da aplicação de uma norma legal. Mais considerou 
que não procede o argumento da inutilidade da reclamação, uma vez que só após esta passa a existir 
ou a poder ficcionar -se a existência de acto susceptível de impugnação judicial.

1.7 A questão suscitada pela Recorrente é a (de saber se a decisão recorrida fez correcto julgamento 
relativamente à questão) da interpretação do art. 131.º, n.ºs 1 e 3, do CPPT, designadamente quanto à 
necessidade da prévia reclamação para abrir a via contenciosa.

2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1 DE FACTO
Com vista à apreciação e julgamento da excepção dilatória, Tribunal a quo fixou a matéria de 

facto nos seguintes termos:
«MATÉRIA DE FACTO
Pelos documentos juntos aos autos com relevância para o caso, considero provados os seguintes 

factos:
1. A Impugnante em 22.05.2009, apresentou a modelo 22 do IRC, do ano de 2008, tendo no campo 

365 – Tributação Autónoma, apresentado o valor de 23.048,91 € (fls. 61 a 66 dos autos);
2. Em 29.05.2009, procedeu ao pagamento do IRC, do ano de 2008, no valor de 4.649,86 € (fls. 66 

dos autos),
3. A presente impugnação judicial foi apresentada no Serviço de Finanças em 01.09.2009».
2.2 DE DIREITO
2.2.1 DAS QUESTÕES A APRECIAR E DECIDIR
A Contribuinte procedeu à autoliquidação do IRC do ano de 2008.
Ulteriormente, veio apresentar impugnação judicial, pedindo que a autoliquidação seja anulada na 

parte respeitante à tributação autónoma das despesas de representação e de despesas com viaturas de 
passageiros. Isto, porque considera que, pelo menos relativamente às despesas efectuadas desde 1 de 
Janeiro de 2008 até à data da entrada em vigor da Lei n.º 64/2008, de 5 de Dezembro (2), que veio dar 
nova redacção à alínea a) do n.º 3 do art. 81.º do CIRC, não pode produzir efeitos o agravamento da 
taxa daquela tributação de 5% para 10%, sob pena de violação do princípio constitucional da irretro-
actividade da lei fiscal ou, pelo menos, dos princípios da certeza e segurança jurídicas.

A Juíza entendeu que a reclamação graciosa que o n.º 1 do art. 131.º do CPPT impõe ao contri-
buinte, no caso de erro na autoliquidação, para ter acesso à via contenciosa não podia ser dispensada, 
por não estar verificado o segundo dos requisitos que o n.º 3 daquele artigo exige para essa dispensa. 
Assim, na falta dessa reclamação, entendeu verificada a correspondente excepção dilatória inominada, 
pelo que absolveu a Fazenda Pública da instância.

A Impugnante recorre dessa decisão para este Supremo Tribunal Administrativo e, se bem in-
terpretamos as alegações de recurso e respectivas conclusões, são os seguintes os seus motivos de 
discordância:

• não se impunha a reclamação graciosa prévia porque não estamos perante um erro da autoli-
quidação, «que foi feita com base em factos verdadeiros e que correspondem à realidade e mediante 
a aplicação de normas legais e regras administrativas em vigor»; mas, caso se venha a concluir que 
houve erro, então há que considerar que

• estão verificados os requisitos legais para a sua dispensa, pois é inequívoco que a impugnação 
se fundamenta exclusivamente em matéria de direito e, no caso, a reclamação graciosa seria manifesta-
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mente inútil e causa de atrasos desnecessários; isto, porque o fim por ela prosseguido – «a confirmação 
da existência de um prévio desacordo ou litigio entre as posições adoptadas pelo contribuinte e pela 
administração fiscal» que o tribunal é chamado a dirimir – pode desde já dar -se por verificado, pois está 
em causa exclusivamente uma questão de inconstitucionalidade da aplicação de uma norma legal e a AT, 
vinculada que está ao princípio da legalidade, «não pode sindicar a constitucionalidade de uma norma 
legal, nem pode em caso algum deixar de aplicar uma norma legal existente», «pelo que se encontra […] 
exactamente na mesma situação em que se encontraria caso tivesse emitido orientações genéricas: vin-
culada a decidir de acordo com o previamente estipulado, ou seja, contra as pretensões do Contribuinte».

Assim, a questão a apreciar e decidir prende -se com a interpretação do art. 131.º, n.ºs 1 e 3, do 
CPPT, designadamente, com a necessidade da reclamação graciosa prévia para abrir a via contenciosa 
no caso de autoliquidação e sobre o segundo requisito de dispensa dessa reclamação.

São estas vertentes da questão que passaremos a conhecer de seguida.
2.2.2 DA OBRIGATORIEDADE DA RECLAMAÇÃO GRACIOSA PRÉVIA PARA ABRIR A 

VIA CONTENCIOSA NO CASO DE AUTOLIQUIDAÇÃO
Sustenta a Recorrente que não há lugar à reclamação graciosa prevista no art. 131.º, n.º 1, do CPPT, 

como condição de acesso à via contenciosa de impugnação, porque não há erro na autoliquidação.
Salvo o devido respeito, se não há erro, então porque pretende o Contribuinte a anulação da 

autoliquidação?
Como refere JORGE LOPES DE SOUSA, o erro pode ser «quer nos factos em que assentou a 

liquidação, quer na aplicação das normas legais respectivas» (3). Ora, manifestamente, a Impugnante 
assaca à autoliquidação um erro de direito. Erro que decorre do facto de, na tese da Impugnante, na 
autoliquidação ter sido aplicada norma legal (o art. 81.º, n.º 3, do CIRC) numa redacção (a que lhe foi 
dada pela Lei n.º 64/2008, de 5 de Dezembro) que, na medida em que o legislador expressamente (no 
art. 5.º, n.º 1, da referida Lei) manifestou a intenção de reportar os seus efeitos a uma data anterior à da 
sua publicação e início de vigência (e, portanto, a factos tributários passados), tem efeitos retractivos 
e, por isso, viola o princípio constitucional consagrado no n.º 3 do artigo 103.º da CRP.

A aplicação de norma inconstitucional na autoliquidação, a confirmar -se, constituirá um erro sobre 
os pressupostos de direito de que enferma esse acto.

Sempre salvo o devido respeito, o argumento da Recorrente enferma de petição de princípio 
(a verdade da conclusão é pressuposta pelas premissas): a Recorrente sustenta que não há erro na autoli-
quidação porque pressupõe que o erro a que alude a facti species do n.º 1 do art. 131.º do CPPT é o erro 
imputável ao contribuinte, como resulta inequivocamente da conclusão 4 das conclusões de recurso, em 
que afirma: «tendo a liquidação efectuada pelo contribuinte sido feita com base em factos verdadeiros 
e que correspondem à realidade e mediante a aplicação das normas legais e regras administrativas em 
vigor, estamos perante uma situação de impugnação de autoliquidação que não se sustenta em erro 
do contribuinte» (negrito no original). Falta é demonstrar que a lei (n.º 1 do art. 131.º do CPPT) se 
refere apenas ao erro do contribuinte.

Ora, a nosso ver, nada autoriza a interpretação da lei sustentada pela Recorrente, pois não há 
elemento hermenêutico algum que aponte no sentido de que a lei quis impor a reclamação graciosa 
prévia para aceder à via contenciosa apenas nos casos em que o erro na autoliquidação seja imputável 
ao sujeito passivo: nem a letra, nem a teleologia da norma.

Se a intenção do legislador fosse essa, por certo teria adoptado uma redacção que o revelasse 
[como o fez em muitas outras disposições legais, em que, pretendendo retirar consequências jurídicas 
de um facto imputável aos serviços da AT ou ao contribuinte, sempre o referiu expressamente (4)], sendo 
que se pressupõe que o legislador soube exprimir com correcção o seu pensamento (cfr. art. 9.º, n.º 3, 
do Código Civil (CC)).

Por outro lado, a teleologia da norma também não exige qualquer juízo de imputação subjectiva 
relativamente ao erro. Como a doutrina (5) e a jurisprudência têm vindo a salientar, «[a] razão de ser 
da exigência legal da reclamação graciosa prévia à impugnação judicial prende -se com o facto de a 
autoliquidação não ser um acto tributário da Administração Tributária do qual se possa impugnar di-
rectamente. Daí que a lei exija que o sujeito passivo provoque esse acto da Administração Tributária a 
fim de dele deduzir impugnação judicial» (6).

Seja como for, e finalmente, mesmo a aceitar -se a tese da Recorrente, que esse erro tenha que ser 
do contribuinte, sempre teríamos que concluir que, in casu, o erro invocado na impugnação judicial é 
devido à sociedade Impugnante, pois a autoliquidação foi efectuada por ela por sua própria iniciativa. 
Assim, foi ela quem declarou 10% das despesas efectuadas com despesas de representação e de despesas 
com viaturas de passageiros (inscrevendo esse montante no quadro 10, campo 365, da declaração mo-
delo 22), e efectuou a liquidação com base nesse valor, quando bem podia ter declarado 5%. A afirmação 
de que o fez em obediência à lei em vigor não exclui a verificação do erro, pois é a própria Recorrente 
quem vem afirmar a inconstitucionalidade dessa lei.
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Concluímos, pois, que no caso sub judice não se pode sustentar a não obrigatoriedade da recla-
mação graciosa prévia a que alude o art. 131.º, n.º 1, do CPPT com o fundamento de que não houve 
erro na autoliquidação.

2.2.3 DA VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A DISPENSA DA RECLAMAÇÃO 
GRACIOSA PRÉVIA

Defende a Recorrente que, mesmo a admitir -se que a reclamação graciosa prévia era requerida 
para abrir a via contenciosa de impugnação judicial, sempre haveria de concluir -se que estavam veri-
ficados os requisitos de que o n.º 3 do art. 131.º do CPPT faz depender a dispensa dessa reclamação: 
o fundamento da impugnação judicial for exclusivamente matéria de direito e a autoliquidação tiver 
sido efectuada de acordo com orientações genéricas emitidas pela AT. Cumpre recordar que esses dois 
requisitos são de verificação cumulativa, como resulta da conjunção copulativa e utilizada pelo legis-
lador na redacção da norma.

É inequívoca a verificação do primeiro dos requisitos, como a decisão recorrida reconheceu. 
Onde surge divergência entre a Contribuinte e a decisão recorrida é relativamente ao segundo requisito, 
ou seja, o de a autoliquidação ter sido efectuada de acordo com orientações genéricas emitidas pela 
AT: enquanto a Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga considerou que o mesmo não estava 
verificado – porque «não existe conhecimento da existência de qualquer orientação genérica emitida 
pela administração tributária», nem a Impugnante a identifica –, a Recorrente entende que o mesmo 
deve ter -se por “materialmente verificado” por, atenta a sua finalidade, dever considerar -se inútil a 
reclamação graciosa prévia.

A Recorrente não sustenta que a autoliquidação tenha sido efectuada de acordo com orientação 
genéricas (7) emitidas pela AT quanto à questão em causa. Concretizando a posição da Recorrente: 
entende esta que a reclamação graciosa prévia se destina «apenas a impor a confirmação da existência 
de um prévio desacordo ou litígio entre as posições adoptadas pelo contribuinte e pela administração 
fiscal, desacordo ou litígio este que as vias judiciais são chamadas a dirimir»; assim, e porque entende 
também que no caso sub judice «este desacordo ou litígio existe de antemão e não pode conceber -se 
que assim não seja, pois que […] a administração fiscal não pode sindicar a constitucionalidade de 
uma norma legal, nem pode em caso algum deixar de aplicar uma norma legal existente», pois está 
vinculada ao princípio da legalidade, concluiu que a prévia reclamação graciosa «não podia ter outro 
objectivo que não fosse o de atrasar a justiça e de multiplicar trabalhos inúteis».

Salvo o devido respeito, entendemos que a argumentação da Recorrente assenta num pressuposto 
errado, qual seja o motivo por que a lei exige a reclamação graciosa prévia para abrir a via contenciosa. 
Como resulta do que deixámos já dito, essa exigência legal tem a ver com a natureza da autoliquidação 
que, não sendo um acto praticado pela AT, não é susceptível de impugnação directa (8). De acordo com 
o que ficou dito nos dois mais recentes acórdãos desta Secção do Contencioso Tributário do Supremo 
Tribunal Administrativo que referimos supra, «no caso de autoliquidação, não há um acto da adminis-
tração que seja imediatamente impugnável, mas sim um acto voluntário do contribuinte. Assim, bem se 
compreende que o legislador exija, neste caso, a prévia reclamação, a fim de que seja proferido um acto 
(ou se ficcione essa prática, no caso de indeferimento tácito), para que se abra a via contenciosa».

Assim, a reclamação graciosa terá como função a “administrativização” (9) do acto do sujeito 
passivo. Ou seja, parafraseando JORGE LOPES DE SOUSA (10), o art. 268.º, n.º 4, da CRP, garante 
protecção aos administrados contra os actos da administração e não contra os actos que eles próprios 
praticam, que tenham efeitos negativos nas suas esferas jurídicas; no caso de autoliquidação, não há 
qualquer actuação da AT que seja lesiva, não há ainda acto administrativo, «por não existir qualquer 
tomada de posição da administração sobre a sua relação com o contribuinte, na situação concreta gerada 
por este ao autoliquidar o tributo».

No caso de autoliquidação, a reclamação graciosa prévia justifica -se, pois, por a AT «não ter tido 
previamente possibilidade de tomar posição sobre a autoliquidação, efectuada pelo contribuinte por sua 
própria iniciativa». O que torna compreensível que, nos casos em que a AT já expressamente se pro-
nunciou antecipadamente sobre a questão suscitada pelo interessado na impugnação, o legislador tenha 
entendido dispensar a reclamação graciosa prévia. É que, como salienta JORGE LOPES DE SOUSA, a 
AT está «vinculada à observância das «orientações genéricas constantes de circulares, regulamentos ou 
instrumentos de idêntica natureza emitidas sobre a interpretação das normas tributárias que estiverem 
em vigor no momento do facto tributário» [art. 68.º, n.º 4, alínea b), da LGT], pelo que é presumivel-
mente inútil suscitar a sua intervenção através de reclamação graciosa, que teria de ser indeferida» (11).

Se bem interpretamos as alegações de recurso e respectivas conclusões, a Recorrente pretende 
que no caso da impugnação judicial ser deduzida com fundamento em inconstitucionalidade de uma 
norma em que se baseou a autoliquidação lhe deveria ser dado tratamento idêntico – no que se refere 
à dispensa da reclamação graciosa prévia – à efectuada com base em orientações genéricas. Isto, 
porque, a seu ver, na reclamação graciosa a AT nunca poderia dar -lhe razão, reconhecendo o erro da 
Contribuinte e a inconstitucionalidade da norma aplicada na autoliquidação, porque a AT «não pode 
sindicar a constitucionalidade de uma norma legal, nem pode em caso algum deixar de aplicar uma 
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norma legal existente» (cfr. art. 55.º da LGT e art. 266.º, n.º 2, da CRP) e, assim, a situação deveria 
merecer o mesmo tratamento que a da existência de orientações genéricas.

A Recorrente pretende, afinal, que se efectue uma interpretação extensiva (12) do disposto no n.º 3 
do art. 131.º do CPPT, de modo a que também no caso de a impugnação judicial ter exclusivamente 
como fundamento a inconstitucionalidade de uma norma de incidência aplicada na autoliquidação, a 
mesma não ficar dependente da prévia reclamação graciosa.

Afigura -se -nos que a Recorrente tem razão quando afirma que os mesmos motivos que levaram 
o legislador à dispensa da reclamação graciosa prévia quando existam orientações genéricas emitidas 
pela AT, justifica também a dispensa quando o interessado pretenda impugnar a autoliquidação com 
exclusivo fundamento na inconstitucionalidade da norma.

Na verdade, como ficou já dito, nesse caso a reclamação graciosa teria necessariamente que ser 
indeferida, porque a AT está vinculada à observância das orientações genéricas, por força do disposto 
na alínea b) do n.º 4 do art. 68.º da LGT. O que significa que, nesse caso, se pode presumir a inutilidade 
de suscitar a intervenção da AT.

Também assim será no caso em que a impugnação judicial tenha como fundamento exclusivo a 
inconstitucionalidade de uma norma em que se baseou a autoliquidação. Nesse caso, e a menos que 
esteja em causa o desrespeito por normas constitucionais directamente aplicáveis e vinculativas, como 
as que se referem a direitos, liberdades e garantias [cfr. art. 18.º, n.º 1, da CRP (13)], a AT não pode 
recusar -se a aplicar a norma com fundamento em inconstitucionalidade (14). É que a Administração 
em geral está sujeita ao princípio da legalidade, consagrado constitucionalmente [art. 266.º, n.º 2, da 
CRP (15)] e a AT está -lo também por força do disposto no art. 55.º da LGT.

A nosso ver, a AT deverá aguardar a declaração de inconstitucionalidade com força obrigatória 
geral, a emitir pelo Tribunal Constitucional (TC), nos termos do art. 281.º da CRP.

É que, como diz VIEIRA DE ANDRADE, «Este conflito [entre a constitucionalidade e o princípio 
da legalidade] não pode resolver -se através da prevalência automática do direito constitucional sobre 
o direito legal. Não é disso que se trata, porque o que está em causa é não a constitucionalidade da lei, 
mas o juízo que sobre essa constitucionalidade possam fazer os órgãos administrativos. Por um lado, a 
Administração não é um órgão de fiscalização da constitucionalidade; por outro lado, a submissão da 
Administração à lei não visa apenas a protecção dos direitos dos particulares, mas também a defesa e 
prossecução de interesses públicos […]. A concessão ao poder administrativo de ilimitados poderes para 
controlo da inconstitucionalidade das leis a aplicar levaria a uma anarquia administrativa, inverteria a 
relação Lei -Administração e atentaria frontalmente contra o princípio da divisão dos poderes, tal como 
está consagrado na nossa Constituição» (16).

No mesmo sentido, JOÃO CAUPERS afirma que «a Administração não tem, em princípio, com-
petência para decidir a não aplicação de normas cuja constitucionalidade lhe ofereça dúvidas, contraria-
mente aos tribunais, a quem incumbe a fiscalização difusa e concreta da conformidade constitucional, 
demonstram -no as diferenças entre os artigos 207º [hoje, 204.º] e 266º, nº 2, da Constituição. Enquanto 
o primeiro impede os tribunais de aplicar normas inconstitucionais, o segundo estipula a subordinação 
dos órgãos e agentes administrativos à Constituição e à lei.

Afigura -se claro que a diferença essencial entre os dois preceitos decorre exactamente da circuns-
tância de se não ter pretendido cometer à Administração a tarefa da fiscalização da constitucionalidade 
das leis. O desempenho de tal função, por parte daquela tem de ser visto como excepcional» (17).

Concluímos, assim, que no Direito Constitucional Português não existe a possibilidade de a Admi-
nistração se recusar a obedecer a uma norma que considera inconstitucional, substituindo -se aos órgãos 
de fiscalização da constitucionalidade, a menos que esteja em causa a violação de direitos, liberdades e 
garantias constitucionalmente consagrados, o que não é manifestamente o caso quando está em causa 
a aplicação de norma eventualmente violadora do princípio da não retroactividade da lei fiscal.

O que nos leva a concluir, com a Recorrente, que no caso sub judice a reclamação graciosa prévia, 
porque deduzida com fundamento exclusivo na inconstitucionalidade da alínea a) do n.º 3 do art. 81.º do 
CIRC, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 64/2008, de 5 de Dezembro, por violação do princípio 
da irretroactividade da lei fiscal não poderia ter outro destino senão o indeferimento. Nada obstando a 
que a reclamação graciosa fosse deduzida com esse fundamento (cfr. art. 70.º, n.º 1, do CPPT), a verdade 
é que a mesma não pode conhecer outra decisão senão aquela, pois, como deixámos dito, a AT não tem 
a possibilidade recusar a aplicação da norma com fundamento em inconstitucionalidade, a menos que 
o TC tivesse já emitido declaração de inconstitucionalidade com força obrigatória geral.

Ora, se a decisão da reclamação graciosa nunca poderia ser noutro sentido senão no do indeferi-
mento, temos que concordar com a Recorrente que essa reclamação constituiria acto inútil.

Na verdade, não podemos subscrever a argumentação aduzida no despacho recorrido, que parece 
ir no sentido de que a AT sempre poderia não aplicar a norma por reputá -la inconstitucional.

Assim, não se discutindo que estamos perante fundamento meramente de direito, as mesmas razões 
que levaram o legislador a dispensar a reclamação graciosa no caso de existirem orientações genéricas 
emitidas pela AT, justificam também a dispensa no caso em que o fundamento seja exclusivamente a 
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inconstitucionalidade da norma; tal como naquele caso a AT «já se pronunciou antecipadamente sobre a 
questão suscitada pelo interessado na impugnação […], pelo que é presumivelmente inútil suscitar a sua 
intervenção através de reclamação graciosa, que teria de ser indeferida», também neste caso, não tendo a 
AT possibilidade de se pronunciar noutro sentido senão no do indeferimento, seria inútil a sua intervenção.

Neste caso, contrariamente ao que sucede na generalidade dos casos de autoliquidação, verifica -se 
à partida, isto é, ainda antes da tomada de posição da AT mediante a decisão da reclamação graciosa, 
a situação de litígio susceptível de justificar a intervenção do tribunal administrativo e fiscal (cfr. art. 
212.º, n.º 3, da CRP).

Haverá, pois que interpretar extensivamente o n.º 3 do art. 131.º do CPPT, de modo a que se 
permita a impugnabilidade directa da autoliquidação também nos casos em que a impugnação judicial 
seja deduzida exclusivamente com fundamento na inconstitucionalidade da norma em que se baseou 
aquele acto tributário, designadamente por violação do princípio da irretroactividade fiscal. Conquanto 
tal situação não esteja contemplada na letra da lei, está abrangida pelo seu espírito, inexistindo qualquer 
razão que permita concluir que o legislador, tendo ponderado a situação, não lhe quis dar a mesma 
solução jurídica que àquela que expressamente previu na norma.

A decisão recorrida que assim não considerou, porque partiu do pressuposto, errado, de que a AT 
poderia decidir pela não aplicação da norma caso a entendesse inconstitucional, não pode manter -se.

2.2.4 CONCLUSÕES
O recurso será, pois, provido e, preparando a decisão, formulamos seguintes conclusões:
I  - A alegada inconstitucionalidade da norma ao abrigo da qual o contribuinte efectuou a autoli-

quidação integra o conceito de erro a que alude o n.º 1 do art. 131.º do CPPT.
II  - No caso de erro na autoliquidação, a lei exige a reclamação graciosa prévia como forma de 

abrir a via contenciosa, a menos que (1.º) o fundamento da impugnação seja exclusivamente de direito 
e (2.º) a autoliquidação tenha sido efectuada de acordo com orientações genéricas emitidas pela AT 
(art. 131.º, n.ºs 1 e 3, do CPPT).

III  - Isto, porque a autoliquidação, que é efectuada pelo contribuinte, não constitui um acto admi-
nistrativo e, por isso, não é impugnável directamente, exigindo -se antes da impugnação uma actuação 
da AT no sentido de “administrativizar” o acto.

IV  - O segundo dos dois requisitos cumulativos exigidos pelo n.º 3 do art. 131.º do CPPT para 
dispensar a reclamação prévia enquanto condição para abrir a via contenciosa em caso de autoliquidação 
– «a autoliquidação tiver sido efectuada de acordo com orientações genéricas emitidas pela administra-
ção tributária» – justifica -se porque, nesta hipótese, a AT já se pronunciou previamente sobre a questão 
suscitada e encontra -se vinculada pelas orientações (cfr. art. 68.º, n.º 4, da LGT), motivo porque seria 
inútil suscitar a sua intervenção através de reclamação graciosa, que teria de ser indeferida.

V  - A mesma razão de ser vale para as situações em que o fundamento da impugnação seja exclusi-
vamente a inconstitucionalidade da norma em que se fundou a autoliquidação por violação do princípio 
da irretroactividade da lei fiscal, pois também nesse caso a reclamação constituiria acto inútil por nunca 
poder ser julgada procedente, em virtude de a AT estar sujeita ao princípio da legalidade (cfr. art. 266.
º, n.º 2, da CRP e art. 55.º da LGT) e não poder deixar de aplicar uma norma com fundamento em in-
constitucionalidade, a menos que o TC já tenha declarada a inconstitucionalidade da mesma com força 
obrigatória geral (cfr. art. 281.º da CRP) ou se esteja perante o desrespeito por normas constitucionais 
directamente aplicáveis e vinculativas, como as que se referem a direitos, liberdades e garantias (cfr. 
art. 18.º, n.º 1, da CRP), o que não é o caso.

3. DECISÃO
Face ao exposto, os juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Admi-

nistrativo acordam, em conferência, conceder provimento ao recurso, revogar a decisão recorrida e 
ordenar que os autos regressem à 1.ª instância, a fim de aí prosseguirem os seus termos.

Sem custas, uma vez que a Fazenda Pública não contra alegou o recurso.

Lisboa, 12 de Outubro de 2011. — Francisco Rothes (relator) — António Calhau — Valente 
Torrão.

(1) As partes entre aspas e com um tipo de letra diferente são transcrições, aqui como adiante.
(2) A Lei entrou em vigor no dia seguinte ao da publicação, ou seja, no dia 6 de Dezembro de 2008, de acordo com o 

disposto no seu art. 6.º
(3) Código de Procedimento e de Processo Tributário anotado e comentado, Áreas Editora, 6.ª edição, volume II, ano-

tação 3 ao art. 131.º, págs. 406 a 408.
(4) V.g., nos arts. 23.º, n.º 1, alínea b), 35.º, n.ºs 1 e 2, 43.º, n.ºs 1, 2 e 3, 53.º, n.º 2, 57.º, n.º 4, 78.º, n.ºs 1, 2 e 4 e 91.º, 

n.º 9, alínea a), da LGT e nos arts. 39.º, n.º 2, 53.º, n.º 1, 61.º, n.º 1, alínea a), 64.º, n.º 3, 86.º, n.º 4, alínea a), 89.º, n.º 6, 183.
º -A, n.º 2, 190.º, n.º 6, 201.º, n.º 7 e 235.º, n.ºs 2 e 3, do CPPT

(5) Cfr. JORGE LOPES DE SOUSA, ob. e loc. cit.
(6) Cfr. o acórdão da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo de 15 de Fevereiro 

de 2006, proferido no processo com o n.º 26.622, publicado no Apêndice ao Diário da República de 29 de Setembro de 
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2006 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2006/32210.pdf), págs. 312 a 316, também disponível em http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/
35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/fb2ac773d93c79dd8025711d003be0e1?OpenDocument.

No mesmo sentido, vide também os seguintes acórdãos desta Secção:
 - de 31 de Outubro de 2007, proferido no processo com o n.º 593/07, publicado no Apêndice ao Diário da República de 

15 de Maio de 2008 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2007/32240.pdf), págs. 1599 a 1602, também disponível em http://www.
dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/f72719138f8258a7802573910059b770?OpenDocument;

 - de 21 de Maio de 2008, proferido no processo com o n.º 863/07, publicado (ainda que lhe falte a decisão) no Apêndice ao Diário 
da República de 29 de Setembro de 2008 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2008/32220.pdf), págs. 616 a 619, também disponível em 
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/6e91a393d9688abe802574580035f6e1?OpenDocument.

(7) Como ficou dito no acórdão da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo de 31 de 
Maio de 2006, proferido no processo com o n.º 26622, publicado no Apêndice ao Diário da República de 26 de Outubro 
de 2006 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2006/32220.pdf), págs. 894 a 898, também disponível em http://www.dgsi.pt/jsta.
nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/1df0e7f4b644a36e8025718600380312?OpenDocument, por remissão para o Parecer 
do Conselho Consultivo da Procuradoria Geral da República com o n.º 62/96, de 28 de Maio de 1998, publicado no Diário da 
República, II Série, de 24 de Outubro de 1998 (http://dre.pt/pdfgratis2s/1998/10/2S246A0000S00.pdf), págs. 14960 a 14971, 
orientações genéricas «são actos do poder de direcção típico da relação de hierarquia administrativa, os quais dão a faculdade 
de emanar circulares interpretativas, ou seja, instruções gerais, vinculativas, dirigidas aos órgãos, funcionários e agentes 
subalternos, acerca do sentido em que devem — mediante interpretação ou integração – entender -se as normas ou princípios 
jurídicos que, no âmbito do exercício das suas funções, lhes caiba aplicar».

(8) Ou seja, apesar de a lei considerar que a autoliquidação é um acto sujeito a impugnação judicial (cfr. art. 97.º, n.º 1, 
alínea c), do CPPT), faz depender a mesma

(9) Neste sentido, CASALTA NABAIS, Direito Fiscal, 3.ª edição, Almedina, Coimbra, 2005, pág. 392.
(10) Ob. e loc. cit.
(11) Ibidem.
(12) Nos termos da qual, «o intérprete chega à conclusão de que a letra do texto fica aquém do espírito da lei, que a fórmula 

verbal adoptada peca por defeito, pois diz menos do que aquilo que se pretendi dizer. Alarga ou estende então o texto, dando-
-lhe um alcance conforme ao pensamento legislativo, isto é, fazendo corresponder a letra da lei ao espírito da lei»; «assume 
normalmente a forma de extensão teleológica: a própria razão de ser da lei postula a aplicação a casos que não são directamente 
abrangidos pela letra da lei mas são abrangidos pela finalidade da mesma» (BAPTISTA MACHADO, Introdução ao Direito e 
ao Discurso Legitimador, Almedina, 1983, págs. 185/186).

(13) Diz o art. 18.º da CRP no seu n.º 1: «Os preceitos constitucionais respeitantes aos direitos, liberdades e garantias são 
directamente aplicáveis e vinculam as entidades públicas e privadas».

(14) Com interesse sobre a questão, vejam -se os pareceres do Conselho Consultivo da Procuradoria -Geral da República 
referidos na Colectânea dos Pareceres da Procuradoria -Geral da República, volume V, pontos 10, 3, 3.2 – respectivamente, 
com as epígrafes «Fiscalização da constitucionalidade», «Fiscalização sucessiva» e «(In)aplicação de norma inconstitucional 
(poderes e deveres da Administração Pública)» –, cuja doutrina seguimos.

(15) Diz o art. 266.º CRP:
«1. A Administração Pública visa a prossecução do interesse público, no respeito pelos direitos e interesses legalmente 

protegidos dos cidadãos.
2. Os órgãos e agentes administrativos estão subordinados à Constituição e à lei e devem actuar, no exercício das suas 

funções, com respeito pelos princípios da igualdade, da proporcionalidade, da justiça, da imparcialidade e da boa -fé».
(16) Direito Constitucional, Almedina, 1977, pág. 270.
(17) Os Direitos Fundamentais dos Trabalhadores e a Constituição, Almedina, 1985, pág. 157. 

 Acórdão de 19 de Outubro de 2011.

Assunto:

Reclamação de créditos. IMI. Privilégio imobiliário. IVA. Garantia da penhora.

Sumário:

 I — Nos termos do disposto no art. 122º do CIMI e do n.º 1 do art. 744º do CCivil, os 
créditos provenientes de IMI gozam de privilégio creditório imobiliário desde que 
inscritos para cobrança no ano da data da penhora ou acto equivalente e nos dois 
anos anteriores.

 II — Os créditos relativos a IVA, embora gozando de privilégio mobiliário geral - 
cfr. n.º 1 do art. 736º do CCivil), devem, caso estejam garantidos por penhora 
sobre bem imóvel penhorado e vendido nos autos, ser graduados por referência 
à garantia conferida por tal penhora.

Processo n.º 65/11 -30.
Recorrente Ministério Público.
Recorrido: Aftab Gull e outros.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Casimiro Gonçalves.
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Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

RELATÓRIO
1.1. A Magistrada do Ministério Público junto do Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra 

recorre da sentença proferida nos autos de verificação e graduação de créditos que ali correm por apenso 
à execução fiscal n.º 072820050105356.6 e aps. do SF de Coimbra 1, instaurada contra Aftab Gull, 
com os demais sinais dos autos, por dívidas de IMI dos anos de 2004 e 2005, IVA dos anos de 2003 a 
2004, IRS de 2006 e coimas e encargos fiscais.

1.2. E termina as alegações do recurso formulando as Conclusões seguintes:
a) Da sentença recorrida consta que os créditos exequendos de IVA se reportam aos anos de 2003 

a 2007, quando na realidade apenas respeitam aos anos de 2003 e 2004, e que o IVA goza de privilégio 
imobiliário geral nos termos do art. 736º, n.º 1 do C.Civil, quando goza de privilégio mobiliário geral, 
nos termos desse mesmo art., o que se deve, seguramente, a lapso que deve ser rectificado nos termos 
dos arts. 666º, n.º 2 e 667º, n.º 1, ambos do CPC.

b) Parte do IMI exequendo de 2005 refere -se ao imóvel penhorado na execução fiscal e foi inscrito 
para cobrança num dos dois anos anteriores à penhora pelo que, não o graduando em 1º lugar, a par do 
IMI reclamado pela FP, a sentença violou o disposto no art. 744º, n.º 1 do C.Civil;

c) Recaindo a penhora sobre bem imóvel, o IVA exequendo deveria ser graduado, a par com a 
restante quantia exequenda que não goza de privilégio (parte do IMI e coimas), assim errando na apli-
cação do direito por violação dos arts. 736º, n.º 1 e 822º, n.º 1, ambos do C.Civil,

d) Pelo que deve ser revogada e substituída por outra que reconheça e gradue os créditos pela 
seguinte ordem:

1º  - O crédito exequendo de IMI de 2005 relativo ao rendimento do imóvel e o crédito reclamado 
de IMI dos anos de 2006 e 2007 pela Fazenda Pública, por gozar de privilégio imobiliário especial, 
incluindo juros;

2º  - O crédito reclamado pelo “Banco Santander Totta, S.A.” e garantido pelas duas hipotecas 
voluntárias concorrentes e definitivamente inscritas em 2005.03.28 e juros até ao limite temporal de 
3 anos;

3º  - Os créditos reclamados pelo Centro Distrital de Coimbra do Instituto de Segurança Social, 
pela Fazenda Pública, todos provenientes de contribuições em dívida à Segurança Social e juros, os 
quais gozam de privilégio imobiliário, nos termos do diploma supracitado e juros;

4º  - Os créditos reclamados e exequendo de IRS dos anos de 2005 e 2006, por serem referentes 
aos três anos anteriores à penhora e juros;

5º  - Os restantes créditos exequendos – IMI de 2004 e restante de 2005, IVA de 2003 e 2004 e 
coimas – apenas garantidos por penhora, e juros.

1.3. Não foram apresentadas contra -alegações.
1.4. Sendo recorrente, o MP não emitiu Parecer.
1.5. Correram os vistos legais.
1.6. Considerando que na Conclusão a) do recurso, o recorrente MP invoca que na sentença re-

corrida se constatam erros materiais, a serem rectificados nos termos do disposto nos arts. 666º, n.º 2 
e 667º, n.º 1, ambos do CPC, lapsos esses que consistem em se ter feito constar que os créditos exe-
quendos de IVA se reportam aos anos de 2003 a 2007, quando na realidade apenas respeitam aos anos 
de 2003 e 2004 e em se ter considerado que o IVA goza de privilégio imobiliário geral nos termos do 
art. 736º, n.º 1 do C.Civil, quando goza de privilégio mobiliário geral, nos termos desse mesmo artigo, 
foi, então, proferido, em 17/5/2011, despacho (cfr. fls. 136) em que se ordenou a baixa dos autos ao 
Tribunal “a quo”, a fim de que fossem apreciados os mencionados pedidos de rectificação (dado que 
nos termos do n.º 2 do art. 667º do CPC, em caso de recurso, a rectificação só pode ter lugar antes de 
ele subir, podendo as partes alegar perante o tribunal superior o que entendam de seu direito no tocante 
à rectificação).

No seguimento, a Mma. Juíza veio a proferir a decisão de fls. 141/142, que, na parte que aqui 
releva, tem o teor seguinte:

«Devidamente compulsada a aludida sentença, efectivamente, constatamos que na sentença de 
graduação, quanto ao crédito exequendo de IVA por manifesto lapso, enquadramos o mesmo no período 
temporal de 2003 a 2007, quando, do teor dos documentos que compõem o apenso, designadamente, o 
processo de execução fiscal n.º 072820050105867.3, instaurada e autuada em 2005.06.18  - certidões 
nºs. 2005/95093; 2005/95109: 2005/95130 e 2005/95133  - se conclui que aquelas dívidas exequendas 
referentes ao IVA apenas se reportam aos períodos temporais de 2003/10 a 2003/12; 2004/01 a 2004/03; 
2004/04 a 2004/06 e 2004/07 a 2004/09.

Nesta decorrência, concluo pela efectiva verificação do mencionado lapso manifesto e, por 
consequência, nos termos e para os efeitos previstos no artigo 666º, nº, 3 e 667º ambos do Código de 
Processo Civil aplicáveis ex vi artigo 2º, alínea e) do Código de Procedimento e Processo Tributário, 
na parte das dívidas exequendas de IVA onde se lê 2003 a 2007, deverá ler -se 2003 a 2004.
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Assim como, tendo em conta o despacho de fls. 136, onde se lê que o IVA goza de privilégio 
imobiliário geral, nos termos do disposto no artigo 736º, n.º 1 do CCivil, deverá ler -se que o mesmo 
goza de privilégio mobiliário geral.

Proceda -se às devidas rectificações nos locais próprios, nomeadamente, no 3º parágrafo de fls. 95, 
onde se lê: “IVA de 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007 goza de privilégio imobiliário geral”, deverá ler -se 
“IVA de 2003 a 2004 goza de privilégio mobiliário geral”; a fls. 98 e ainda 99, nos respectivos pontos 5º., 
onde se lê: “o crédito exequendo de IVA dos anos de 2003 a 2007” deverá ler -se: “o crédito exequendo 
de IVA dos anos de 2003 a 2004”.»

1.7. E remetidos, então, novamente, os autos a este STA, cabe decidir.
FUNDAMENTOS
2. A decisão recorrida é, no que aqui releva, e considerando já a rectificação dos erros materiais 

a que o Tribunal “a quo” procedeu pela decisão de fls. 141/142, do teor seguinte:
«I – Relatório:
Em 24 de Novembro de 2008, os Serviços de Finanças de Coimbra  - I remeteram ao Tribunal 

Tributário de Coimbra o incidente de verificação e graduação de créditos devidamente acompanhado 
da cópia do original da execução fiscal n.º 072820050105356.6 e apensos, instaurado contra o exe-
cutado (…) para cobrança coerciva de dívidas de IMI dos anos de 2004 e 2005, IVA dos períodos 
de 2003 -10/2003 -12, 2004 -01/2004 -03, 2004 -04/2004 -06, 2004 -07/2004 -09, IRS de 2006, coimas e 
encargos fiscais no montante de € 14 559,66, conforme o teor das certidões de dividas juntas aos autos 
e cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido.

Para garantia da qual foi penhorado o seguinte bem imóvel:
 - em 23.04.2008, a fracção autónoma “B” do prédio urbano inscrito no artigo 6771º da matriz predial 

urbana da freguesia de Santo António dos Olivais e correspondente à descrição n.º 5683/19850415 -B 
da 1ª Conservatória do Registo Predial de Coimbra, situado na Rua António Jardim, n.º 193, conforme 
documento de fls. 94 a 95 da cópia certificada da execução fiscal apensa e que aqui se dá por integral-
mente reproduzido.

(…)
Nos presentes autos foram reclamados os seguintes créditos:
A). Instituições Bancárias:
(…)
B). Institutos Públicos:
(…)
C). Representante da Fazenda Pública
1 -Imposto Municipal sobre Imóveis – IMI: 

Processo de Execução Fiscal Tributo Ano Valor Juros de Mora

072820070106790.7. . . . . . . . . . . IMI 2007 (1ª prestação e inscrito para 
cobrança em 2008).

€ 109,32 Desde 01 -05 -2008

072820070106790.7. . . . . . . . . . . IMI 2006 (2ª prestação e inscrito para 
cobrança em 2007).

€ 109,32 Desde 01 -10 -2007

072820080111306.2. . . . . . . . . . . IMI 2007 (2ª prestação e inscrito para 
cobrança em 2008).

€ 109,32 Desde 01 -10 -2008

 Estes créditos reclamados, por estarem inscritos para cobrança no ano corrente ao da data da pe-
nhora, ou acto equivalente, e nos dois anos anteriores têm privilégio sobre os bens cujos rendimentos 
estão sujeitos àquela contribuição, gozando de privilégio creditório imobiliário especial, nos termos 
dos artigos 705º, 744º do Código Civil e os posteriores à data da penhora e liquidados antes da venda ou 
da adjudicação dos bens também beneficiam deste privilégio, conforme Acórdão do STA 08 -11 -2006, 
Rec. 630/03.

2  - Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares – IRS: 

Processo de Execução Fiscal Tributo Ano Valor Juros de Mora

0787200501061704 . . . . . . . . . . . IRS 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 203,52 Desde 01 -11 -2006
0787200701098004 . . . . . . . . . . . IRS 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 89,92 Desde 10 -01 -2008
0787200701098004 . . . . . . . . . . . IRS 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 2.367,45 Desde 22 -11 -2007

 Os créditos reclamados provenientes de Imposto Sobre o Rendimento das Pessoas Singulares re-
lativos aos últimos 3 anos gozam de privilégio imobiliário geral sobre os bens existentes no património 
do sujeito passivo à data da penhora ou da hipoteca legal, nos termos do artigo 111º do CIRS.
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Os juros de mora relativos aos créditos por imposto reclamados gozam dos mesmos privilégios 
conferidos às dívidas a que respeitam, nos termos do previsto no artigo 734º, do CCivil, sem a restrição 
do prazo de 2 anos nele previsto, atento o disposto no artigo 4º e 8º do DL n.º 73/99, de 16 -03

(…)
As reclamações de créditos foram tempestivamente deduzidas, os créditos reclamados encontram -se 

documentalmente comprovados e não foram impugnados, nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 868º 
do CPC aplicável ex vi art. 246º do CPPT.

Têm -se, por isso, tais créditos por reconhecidos.
III – Fundamentação:
(…)
Posto isto, na execução fiscal n.º 072820050105356.6 e apensos instaurada pelo competente 

Serviço de Finanças de Coimbra I para cobrança coerciva de dívidas provenientes de IMI 2004, IVA 
2003 -10, 2003 -12, 2004 -01, 2004 -03, 2004 -04, 2004 -06, 2004 -07 e 2004 -09 (p.e.f. 072820050105867.3), 
IMI 2004 (p.e.f. 072820050108991.9), coimas e encargos com o processo de contra -ordenação 
(p.e.f. 072820060101090.5), encargos e IRS 2006 (p.e.f. 072820060101718.7; 072820060102077.3), 
IMI 2005 (p.e.f. 072820060104091.0), IMI 2005 (p.e.f. 072820060107795.3) e juros de mora, con-
forme as certidões de dívida juntas ao apenso e, no âmbito da qual, foi por via electrónica penhorado 
o bem imóvel inscrito no artigo 6 771º, da Fracção “B”, em 23.04.2008 e definitivamente registado 
em 2005.03.28.

O crédito exequendo refere -se a dívidas de IMI, IVA e coimas e encargos fiscais no valor total 
de € 11.969,48.

O qual, na parte, respeitante às dividas de IVA de 2003 a 2004, goza de privilégio mobiliário geral, 
sem qualquer limite temporal, nos termos do previsto no artigo 736º, n.º 1 do CCivil.

As dívidas provenientes de IRS 2006, por se inscreverem no limite temporal a que alude o ar-
tigo 111º, do CIRS, gozam igualmente de privilégio imobiliário sobre os bens existentes no património 
do devedor à data da penhora.

Por sua vez, as dívidas exequendas relativas ao IMI dos anos de 2004 e 2005, tendo em conta a 
data em que foi realizada a penhora, não se inscrevem no limite temporal legalmente previsto, estando, 
por isso, somente garantidas pela penhora realizada em 23.04.2008.

Os créditos reclamados pela Fazenda Pública referem -se também a IMI de 2007 e 2006 e IRS 
de 2005 e 2006.

Nos termos do legalmente previsto os créditos decorrentes de IMI gozam de privilégio creditório 
imobiliário especial, por estarem inscritos para cobrança no ano corrente ao da data da penhora, ou acto 
equivalente e nos dois anos anteriores e ou posteriores, conforme resulta da conjugação do disposto 
nos artigos 705º, 744º ambos do CCivil, 122º do CIMI e Ac. STA de 08 -11 -2006, Rec. 630/03. Sendo 
certo que, de igual garantia, gozam também os juros de mora respeitantes a tais créditos, sem estarem 
sujeitos a qualquer limite temporal.

Os montantes de IRS dos anos 2005 e 2006 gozam de privilégio imobiliário geral por se ins-
creverem nos últimos três anos sobre os bens existentes no património do sujeito passivo à penhora, 
conforme o previsto no artigo 111º do CIRS.

Por sua vez, os créditos reclamados pelo Centro Distrital de Segurança Social de Coimbra/ISS 
por contribuições em dívida enquanto trabalhador independente e entidade empregadora gozam 
de privilégio imobiliário, devendo os mesmos ficar graduados após os mencionados na alínea a) do 
artigo 748º. do CCivil – cfr. artº. 11º. do Decreto -Lei nº. 103/80, de 09 -05, assim como, os respectivos 
juros de mora.

Importa salientar ainda que este crédito, conforme o referido no documento n.º 6, no montante de 
€ 12.937,96 está ainda garantido pela penhora efectuada em 23.01.2008.

(…)
Os juros dos créditos privilegiados exequendos e reclamados gozam dos mesmos privilégios 

conferidos às dívidas a que respeitam, nos termos do previsto no artigo 734º. do CCivil conjugado com 
o disposto no artigo 10º. do Decreto -Lei nº. 49.168, de 05.08.69 e, actualmente, nos artigos 4º. e 8º do 
Decreto -Lei nº. 73/99, de 16 de Março.

Por último, o crédito reclamado pelo “Banco Santander Totta, S.A.” (…)
(…)
IV – DECISÃO:
Pelo exposto, nos termos e para os efeitos do disposto no art. 868º do CPC, decide -se julgar ve-

rificados os créditos reclamados, graduando -os da seguinte forma:
1º). O crédito reclamado referente a IMI dos anos 2006 e 2007 da Fazenda Pública por gozar de 

privilégio imobiliário especial, incluindo juros.
2º). O crédito reclamado pelo “Banco Totta Santander, S.A.” e garantido pelas duas hipotecas 

voluntárias concorrentes e definitivamente inscritas em 2005.03.28 e juros até ao limite temporal de 
3 anos.
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3º). Os créditos reclamados pelo Centro Distrital de Coimbra do Instituto de Segurança 
Social, pela Fazenda Publica, todos provenientes de contribuições em dívida à Segurança Social 
e juros, os quais gozam de privilégio imobiliário, nos termos do diploma supracitado e respec-
tivos juros.

4º). Os créditos reclamados e exequendo de IRS dos anos de 2005 e 2006, por gozarem de privi-
légio imobiliário geral, por serem referentes aos 3 anos anteriores à penhora e juros.

5º). O crédito exequendo de IVA dos anos de 2003 a 2004, por gozar de privilégio mobiliário 
geral, sem qualquer limite temporal e juros.

6º). Os demais créditos exequendos e reclamados apenas garantidos por penhora e de acordo com 
a regra da inscrição no registo e juros.

(…)»
3. Prejudicada que ficou, face à rectificação a que o Tribunal “a quo” procedeu, a apreciação 

da questão constante da Conclusão a) do recurso (a questão dos alegados erros materiais contidos na 
sentença recorrida), importa, então, apreciar o alegado erro de julgamento invocado pelo recorrente 
MP nas Conclusões restantes.

Sustenta o recorrente que o erro de julgamento decorre:
 - em primeiro lugar, porque, referindo -se parte do IMI exequendo de 2005 ao imóvel penhorado 

na execução fiscal e tendo sido inscrito para cobrança num dos dois anos anteriores à penhora, deve o 
respectivo crédito, de acordo com o disposto no n.º 1 do art. 744º do CCivil, ser graduado em 1º lugar, 
a par do IMI reclamado pela FP.

 - em segundo lugar, porque, recaindo a penhora sobre bem imóvel, o IVA exequendo deveria 
ser graduado, não em 5º lugar, como foi, mas, antes, a par com a restante quantia exequenda que não 
goza de privilégio (parte do IMI e coimas), tudo nos termos dos arts. 736º, n.º 1 e 822º, n.º 1, ambos 
do C.Civil.

Vejamos.
4. 1. Os créditos exequendos reportam -se a IMI dos anos de 2004 e 2005, IVA dos períodos de 

2003 -10/2003 -12, 2004 -01/2004 -03, 2004 -04/2004 -06, 2004 -07/2004 -09, IRS de 2006, coimas e en-
cargos fiscais no montante de € 14 559,66, e para garantia dos mesmos foi penhorado, em 23/4/2008, 
o imóvel dos autos (fracção autónoma “B” do prédio urbano inscrito no art. 6771º da matriz respectiva 
da freguesia de Santo António dos Olivais, correspondente à descrição n.º 5683/19850415 -B da 1ª CRP 
de Coimbra.

Mas a parte destes créditos exequendos que respeita ao IMI de 2005 foi inscrita para cobrança 
no ano de 2006.

Com efeito, contrariamente ao que se julgou na sentença recorrida, o prazo de pagamento vo-
luntário das 1ª e 2ª prestações deste IMI de 2005, a que se reportam os processos de execução fiscal 
n.º 0728200601040910 ─ cfr. fls. 68 a 70 do apenso  - e n.º 0728200601077953 ─ cfr. fls. 71 a 73 do 
apenso (ambos apensados a este processo principal n.º 0728200501053566), decorreu até 30/4/2006 e 
30/9/2006, respectivamente (cfr. certidões de fls. 69 e 72).

Daí que se conclua que, contrariamente ao que julgou a sentença recorrida, estamos perante créditos 
exequendos cuja respectiva quantia foi inscrita para cobrança durante o ano de 2006.

Por outro lado, tal imposto reporta -se, também, ao prédio penhorado e vendido nos autos (o 
artigo U -6771 -B da freguesia de Santo António dois Olivais, Coimbra).

Ora, nos termos do disposto no n.º 1 do art. 744º do CCivil, os créditos por contribuição predial 
devida ao Estado ou às autarquias locais, inscritos para cobrança no ano corrente na data da penhora, 
ou acto equivalente, e nos dois anos anteriores, têm privilégio sobre os bens cujos rendimentos estão 
sujeitos àquela contribuição e o n.º 1 do art. 122º do CIMI estabelece que o IMI goza das garantias 
especiais previstas no Código Civil para a contribuição predial.

Assim, nos termos das disposições combinadas destes normativos (nº 1 do art. 122º do CIMI e 
n.º 1 do art. 744º do CCivil), os créditos exequendos em questão gozam de privilégio creditório imo-
biliário sobre o imóvel penhorado e vendido, uma vez que se referem ao imposto incidente sobre esse 
imóvel.

Devem, portanto, ser graduados em 1º lugar, a par do IMI reclamado pela FP, nos termos do 
disposto nas citadas normas legais.

4.2. Por sua vez, os créditos exequendos relativos a IVA, embora não gozem de qualquer privilégio 
creditório imobiliário (gozam apenas de privilégio mobiliário geral – cfr. n.º 1 do art. 736º do CCivil), 
gozam, no caso, da garantia conferida pela penhora do imóvel vendido nos autos. Devem, por isso, 
ser graduados por referência a esta penhora que os garante: ou seja, devem ser graduados a par com a 
quantia exequenda que não goza de privilégio (restante parte do IMI  - do ano de 2004  - e coimas), tudo 
nos termos dos arts. 736º, n.º 1 e 822º, n.º 1, ambos do C.Civil.

4.3. Neste contexto e porque a sentença recorrida enferma dos erros de julgamento que o 
recorrente lhe imputa, deve, nessa medida, ser revogada, por procedência das Conclusões b) a d) 
do recurso.



1784

DECISÃO
Termos em que se acorda em, concedendo provimento ao recurso, revogar a sentença na parte 

ora recorrida e, em consequência, graduar os créditos pela ordem seguinte, saindo as custas precípuas 
do produto do bem penhorado:

1º  - Os créditos exequendos de IMI dos anos de 2005, relativos ao imóvel penhorado e vendido 
nos autos, e o crédito de IMI dos anos de 2006 e 2007, reclamado pela Fazenda Pública, por gozarem 
de privilégio imobiliário especial, incluindo juros;

2º  - O crédito reclamado pelo “Banco Santander Totta, S.A.” e garantido pelas duas hipotecas 
voluntárias concorrentes e definitivamente inscritas em 28/3/2005 e juros até ao limite temporal de 
3 anos;

3º  - Os créditos reclamados pelo Centro Distrital de Coimbra do Instituto de Segurança Social 
e pela Fazenda Pública, provenientes de contribuições em dívida à Segurança Social, bem como os 
respectivos juros de mora, os quais gozam de privilégio imobiliário, nos termos do art. 11º do DL 
n.º 103/80, de 9/5.

4º  - Os créditos reclamados e exequendo de IRS dos anos de 2005 e 2006, e respectivos juros, 
por serem referentes aos três anos anteriores à penhora;

5º  - Os restantes créditos exequendos – IMI de 2004 e restante de 2005, IVA de 2003 e 2004 e 
coimas – apenas garantidos por penhora, e juros dos mesmos.

Sem custas.

Lisboa, 19 de Outubro de 2011. — Casimiro Gonçalves (relator) — Pedro Delgado — Isabel 
Marques da Silva. 

 Acórdão de 19 de Outubro de 2011.

Assunto:

Prescrição. Interrupção. LGT. Citação do responsável subsidiário.

Sumário:

 I — Sendo aplicável o prazo de prescrição previsto na Lei Geral Tributária, que 
obrigatoriamente se inicia no dia 1/01/1999, e não reconhecendo esta Lei efeito 
interruptivo ao acto de instauração da execução fiscal, conclui -se que o efeito 
interruptivo que a instauração da execução em 1997 produzira por força do re-
gime contido no CPT deixa de poder relevar e de produzir efeitos sobre o prazo 
de prescrição previsto na Lei Geral Tributária.

 II — À luz da Lei Geral Tributária, o prazo de prescrição é de 8 anos tanto em relação 
ao devedor originário como em relação ao responsável subsidiário.

 III — Não havendo, no prazo prescricional iniciado em 1/01/1999, acto interruptivo 
relevante quanto à devedora principal, não há que aplicar e interpretar o disposto 
nos n.ºs 2 e 3 do artigo 48.º da Lei Geral Tributária sobre os efeitos desse tipo de 
acto relativamente ao responsável subsidiário.

 IV — Tanto a citação do devedor originário como a citação do devedor subsidiário têm 
eficácia interruptiva, em conformidade com o disposto no n.º 1 do artigo 49.º da Lei 
Geral Tributária, com a consequente inutilização de todo o período de prescrição 
anteriormente decorrido (artigo 326.º, n.º 1 do Código Civil).

Processo n.º 166/11 -30.
Recorrente: José Honório Flores dos Santos.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Dulce Neto.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. José Honório Flores dos Santos, com os demais sinais dos autos, recorre para o Supremo 
Tribunal Administrativo da decisão proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, de impro-
cedência da oposição que deduziu ao processo de execução fiscal n.º 1910199601044001 e apensos, 
instaurado no Serviço de Finanças de Vila Nova de Gaia -1 contra a sociedade RUI CARVALHO & 
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FLORES, LDA para cobrança de dívidas de IVA, IRS e Juros Compensatórios, todas referentes ao ano 
de 1996, e que veio a reverter contra si.

1.1. Terminou a sua alegação enunciando as seguintes conclusões:
Do efeito do recurso
A - O despacho de admissão de recurso atribui efeito meramente devolutivo ao presente re-

curso;
B - Não considerou tal despacho o pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado pelo ora 

recorrente no requerimento de recurso apresentado;
C - Pedido esse que, fundamentado no n.º 2 do artigo 286.º do CPPT, tinha na sua base a garantia 

prestada no processo.
D - Ao ignorar o pedido formulado, o despacho de admissão do recurso incorre no vício de omissão 

de pronúncia, ao que acresce a violação flagrante do referido n.º 2 do artigo 286.º do CPPT.
E - O que motiva o pedido formulado nas presentes alegações, fundamentado no n.º 4 do artigo 687.

º do CPC (aplicável ao contencioso tributário ex vi alínea e) do artigo 2.º do CPPT), de revogação do 
despacho de admissão de recurso no segmento relativo ao efeito (devolutivo) do mesmo, atribuindo-
-lhe efeito suspensivo, com base em garantia idónea prestada, em obediência do disposto no n.º 2 do 
artigo 286.º do CPPT.

Do recurso propriamente dito
F - Antes de nos debruçarmos sobre os fundamentos de discórdia face à sentença proferida nos 

autos e objecto do presente recurso, impõe -se, para enquadramento do mesmo, um breve resumo dos 
factos subjacentes aquela sentença;

G - O oponente, ora recorrente, foi citado por reversão de vários processos de execução fiscal por 
dívidas de IVA relativas aos períodos 03, 04, 05, juros compensatórios de IR e IRS, todas relativas ao 
ano fiscal de 1996.

H - Após a citação dos processos de reversão, o oponente apresentou a competente oposição.
I - Sobre essa oposição recaiu sentença  - objecto do presente recurso jurisdicional  - com fundamento 

na improcedência da oposição interposta pelo oponente, aqui recorrente.
J - No entendimento do Meritíssimo Juiz a quo, vertido na sentença recorrida, “Sendo assim, 

verifica -se que as dividas exequendas não estão prescritas, pelo que, improcede, com este fundamento, 
a oposição”.

K - Salvo o devido respeito, o oponente, ora recorrente não pode deixar de manifestar a sua total 
discordância quanto a este entendimento, logo quanto ao conteúdo da sentença no que diz respeito à 
prescrição, objecto do presente recurso, considerando que a mesma faz uma incorrecta aplicação das 
normas legais aplicáveis.

L - Delimitando o objecto do presente recurso, a questão que aqui se põe, reportada à situação em 
apreço, é justamente a de saber se as dívidas exequendas objecto do presente processo estão (ou não) 
prescritas relativamente ao oponente, ora recorrente.

M - Divergindo da sentença recorrida, o ora recorrente entende que tais dívidas exequendas estão 
prescritas.

N - As dívidas exequendas do presente processo dizem respeito ao ano fiscal de 1996 e referem-
-se a: IVA dos períodos 03, 04 e 05; IRS; Juros compensatórios de IR;

O - Tais dívidas têm como “devedor qualificado, directo, originário ou principal” a sociedade Rui 
Carvalho & Flores, Lda.

P - Sendo o aqui recorrente, relativamente a estas dívidas, responsável subsidiário, resultante das 
garantias especiais de natureza pessoal de que o credor tributário dispõe.

Q - É assim, por consequência, um devedor indirecto, derivado ou acessório, a quem a AT exige 
excepcionalmente ou em segunda linha o crédito de imposto.

R - É este o entendimento sufragado pelo Professor Casalta Nabais, “Direito Fiscal  - 4º Edição”, 
Almedina, 2006, pp. 259 a 261, e ainda Alberto Xavier, “Manual de Direito Fiscal”, cit., p. 406.

S - As dívidas exequendas do presente processo, no que se refere à prescrição aplica -se o regime 
jurídico previsto na LGT, cuja entrada em vigor ocorreu em 01/01/1999, conforme doutamente decidido 
pelo Meritíssimo Juiz a quo e parecer do Procurador da República.

T - Porém, na decisão constante da douta sentença, o Meritíssimo Juiz a quo não levou em linha 
de conta o estatuído no n.º 3 do artigo 48.º da LGT, tendo aplicado erroneamente o n.º 1 do artigo 49.
º da LGT e por consequência considerou que tais dívidas não estão prescritas.

U - Considerou assim o Meritíssimo Juiz a quo, que as causas de interrupção e suspensão da 
prescrição previstas no n.º 1 do artigo 49.º da LGT são de aplicação às dividas relativas ao presente 
processo e, neste entendimento, declarou tais dividas não prescritas.

V - Não é este o entendimento do ora recorrente.
W - Como atrás se referiu, as dívidas objecto do presente processo dizem respeito ao ano fiscal 

de 1996.



1786

X - O ora recorrente foi no presente processo, citado por reversão, na qualidade de responsável 
subsidiário, resultante das garantias especiais de natureza pessoal de que o credor tributário dispõe, 
tornando -se por consequência um devedor indirecto, derivado ou acessório, a quem a AT exige excep-
cionalmente ou em segunda linha o crédito de imposto.

Y - Sendo que tal citação ocorreu em 27/04/2006.
Z - A estas dívidas aplica -se quanto à prescrição o regime jurídico da LGT.
AA - Assim, por força do n.º 1 do artigo 48.º da LGT tais dívidas prescrevem no prazo de oito 

anos.
BB - Diz ainda o n.º 2 do artigo 48.º da LGT que as causas de suspensão ou interrupção da pres-

crição aplicam -se ao devedor principal e aos responsáveis subsidiários.
CC - Tais causas de suspensão ou interrupção estão previstas no n.º 1 do artigo 49.º da LGT.
DD - Porém, o n.º 3 do artigo 48.º, consagrando um regime excepcional determina que “A in-

terrupção da prescrição relativamente ao devedor principal não produz efeitos quanto ao responsável 
subsidiário se a citação deste, em processo de execução fiscal, for efectuada após o 5.º ano posterior 
ao da liquidação”.

EE - E foi isto rigorosamente o que aconteceu no presente processo.
FF - A dívida exequenda, referida no presente processo, já prescreveu pois que se refere a impostos 

(IVA, IRS) e juros compensatórios do ano de 1996.
GG - É que relativamente ao IVA, IRS e aos juros compensatórios – respeitantes ao ano de 1996 – e 

tendo em conta a data em que o aqui recorrente foi citado, verifica -se que nos termos do artigo 48º da 
LGT, já ocorreu a prescrição, que é um facto extintivo do direito do credor e que é de conhecimento 
oficioso (cfr. o disposto no artigo 175.º do CPPT).

HH - Prescrição que, por ser de conhecimento oficioso, não precisa sequer de ser alegada ou tão 
pouco demonstrada pelo aqui recorrente.

II - Pois que, na data em que ocorreu a reversão fiscal contra o aqui recorrente  - ou seja, a data 
de 27 -04 -2006  - já a divida exequenda se encontrava prescrita, por já ter decorrido o prazo do n.º 3 do 
artigo 48.º da LGT.

JJ - Acresce que, pelo menos em relação ao aqui recorrente, não ocorreram quaisquer causas de 
interrupção ou suspensão da prescrição, a que alude o artigo 49.º da LGT, e que possam ser consideradas 
em relação ao ora recorrente.

KK - É que, como bem refere o Ilustre Juiz Conselheiro do STA, Jorge Lopes de Sousa, in “Sobre 
a Prescrição da Obrigação Tributária  - Notas Práticas”, pág. 110  - Areas Editora, “o n.º 3 do artº 48º 
da LGT consagra uma excepção a esta regra, fazendo depender a produção de efeitos em relação ao 
responsável subsidiário pelas causas de suspensão ou interrupção que se verifiquem em relação ao 
devedor principal da citação daqueles até ao termo do 5º ano posterior ao da liquidação”.

LL - Ora, como bem se referiu supra, o ora recorrente só viu reverter contra si a execução fiscal, 
por citação em 27/04/2006, portanto, já depois de ter decorrido o 5.º ano posterior ao da liquidação do 
IVA, IRS e juros compensatórios do ano de 1996.

MM - O que não se tendo verificado, acarretará para a Administração Fiscal a impossibilidade de 
receber do ora recorrente as referidas verbas a título de imposto ou de juros compensatórios  - dado o 
facto de ter já ocorrido a prescrição de tais dívidas (cfr. o disposto no artº 175º do CPPT).

NN - E, citando de novo o Ilustre Juiz Conselheiro do STA, Jorge Lopes de Sousa  - conforme se 
refere nas págs. 110 e 111 da obra supra – “Se o facto com efeito interruptivo  - a citação, a reclamação, 
o recurso hierárquico, a impugnação e o pedido de revisão oficiosa da liquidação (referência nossa) - 
ocorreu na vigência da LGT, a sua eficácia em relação ao responsável subsidiário fica subordinada à 
verificação da condição de que depende, que é a respectiva citação vir a ocorrer até ao termo do 5º ano 
posterior ao da liquidação” (sublinhado nosso).

OO - Assim, à data em que o ora recorrente foi citado, já a dívida exequenda se encontrava pres-
crita, por força do disposto no n.º 3 do artigo 48.º da LGT.

PP - Efeito jurídico que conduz à extinção do crédito da AF sobre o aqui recorrente, e que este não 
abdica de ver declarado, atento o facto de a prescrição ser do conhecimento oficioso (cfr. artº 175º do 
CPPT) e, assim, nem sequer necessitar de ser alegada.

QQ - E aqui chegados, permita -se discordar da opinião do lustre Juiz Conselheiro Jorge Lopes de 
Sousa, quando este afirma  - na pág. 112 da já referida obra – “Mas, no caso de a citação do responsável 
subsidiário ser posterior ao 5º ano, se ele for citado até ao fim do 8º ano a contar do inicio do prazo de 
prescrição, os efeitos da interrupção que derivam da sua própria citação produzem -se em relação a ele 
(e também em relação ao devedor originário, por força da regra do n.º 2 do artº 48º)”.

RR - Uma vez que tal douto entendimento representa a total subversão do sentido que o legislador 
dá ao n.º 3 do artigo 48.º da LGT  - para já não falar no seu carácter de norma excepcional  - retirando-
-lhe, assim, grande parte da sua eficácia jurídica e justificação substantiva.

SS - O responsável subsidiário surge como garante pessoal do credor tributário.
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TT - A sua responsabilidade advém do não pagamento por parte do devedor originário de uma 
divida que a este pertence.

UU - É o responsável subsidiário um devedor indirecto, derivado ou acessório, ao qual a AT exige 
excepcionalmente ou em segunda linha o crédito de imposto, exigência essa resultante de uma dívida que 
só subsidiariamente (depois de esgotado o património do devedor originário) lhe pode ser imputada.

VV - Não faz qualquer sentido aplicar -se ao responsável subsidiário as causas de suspensão e 
interrupção da prescrição uma vez verificados os pressupostos da norma prevista no n.º 3 do artigo 48.
º da LGT, dado o seu carácter excepcional.

WW - Não pode assim a AT aplicar as causas de suspensão e interrupção da prescrição previstas 
no n.º 1 do artigo 49.º da LGT ao responsável subsidiário, se este foi citado para lá do 5.º ano posterior 
ao da liquidação.

XX - É isto que nos diz o n.º 3 do artigo 48.º da LGT.
YY - A este propósito veja -se o Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 10 -02 -2010, 

proferido no processo n.º 0986/09, quando refere: “...que, no regime do Código de Processo Tributário, 
o efeito interruptivo da prescrição por via de execução contra o devedor originário, verifica -se também 
em relação ao responsável subsidiário, sem qualquer restrição  - diferentemente do que prevê o n.º 3 do 
artigo 48.º da Lei Geral Tributária, onde aquele efeito interruptivo, em relação ao responsável subsidi-
ário, depende da sua citação na execução, dentro do «5.º ano posterior ao da liquidação»...”;

ZZ - É este também o entendimento do Digníssimo Procurador da República quando no seu parecer 
constante do presente processo, refere “... Assim, a interrupção da prescrição relativamente ao devedor 
originário não é oponível ao oponente/responsável subsidiário, pelo que o prazo de prescrição se conta 
ininterruptamente desde o inicio do ano civil seguinte aquele em que se verificou o facto tributário 
 - art. 48.º  -1, segunda parte, da LGT. Assim, temos que desde 01.01.1997, até ao presente  - 15.03.2010 
 - decorreram mais de oito (8) anos, donde, o prazo prescricional já se completou....”.

AAA - O que significa que ao tempo em que foi proferida a sentença ora recorrida  - 28/10/2010 - as 
dividas objecto do presente processo, estavam prescritas.

BBB - A sentença recorrida ao julgar improcedente a oposição fiscal deduzida e, por consequên-
cia, ao declarar não prescritas as dividas exequendas, é ilegal, por infringir entre outras o disposto 
no artigo 48.º da LGT, razão pela qual se requer que quanto à decisão da não prescrição das dividas 
exequendas da douta sentença, a mesma seja alterada, declarando -se as dívidas exequendas prescritas, 
e, em consequência extinta a execução fiscal.

1.2. A Fazenda Pública (Recorrida) não apresentou contra -alegações.
1.3. O Digno Magistrado do Ministério Público emitiu douto parecer no sentido de que devia ser 

dada razão ao recorrente no que toca ao pretendido efeito suspensivo do recurso, mas já não quanto ao 
ataque que desfere contra a decisão recorrida, pois que embora a relevância das causas de interrupção 
que se verificam quanto ao devedor originário seja afastada quanto ao responsável subsidiário se a ci-
tação deste não ocorrer até ao 5.ºano posterior ao da liquidação, o certo é que se este for citado dentro 
do prazo de prescrição – que, no caso, é de 8 anos – os efeitos da interrupção que derivam da sua pró-
pria citação produzem efeitos quanto a si. «Ora no caso não está em causa a interrupção da prescrição 
relativamente ao devedor principal, mas sim a citação do próprio responsável subsidiário, que ocorreu 
já no âmbito da lei aplicável (Lei Geral Tributária), ou seja em 27.04.2006 (cf. probatório a fls.82) e 
que determina a interrupção da prescrição nos termos previstos no n.º 1 do artigo 49.º da LGT, com a 
consequente inutilização de todo o período de prescrição anteriormente decorrido (artigo 326.º, n.º 1 
do Código Civil)».

1.4. Colhidos os vistos legais dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, cumpre decidir em con-
ferência.

2. Na sentença recorrida deu -se como assente a seguinte matéria de facto:
A. Em 14/11/1996, foi instaurado contra “Rui Carvalho & Flores, Lda.” o processo de execução 

fiscal n.º 1910199601044001, por dívida de IVA, referente ao ano de 1996, período 03, cfr. P.E. apenso 
aos autos;

B. Em 16/01/1997, o executado foi citado para a execução fiscal identificada na alínea que ante-
cede, cfr. fls. 2 verso do P.E. apenso aos autos;

C. Em 30/12/1996, foi instaurado contra “Rui Carvalho & Flores, Lda.” o processo de execução 
fiscal n.º 1910199601045890, por dívida de IVA, referente ao ano de 1996, período 04, cfr. P.E. apenso 
aos autos;

D. Em 03/06/1997, o executado foi citado para a execução fiscal identificada na alínea que ante-
cede, cfr. fls. 2 verso do P.E. apenso aos autos;

E. Em 30/12/1996, foi instaurado contra “Rui Carvalho & Flores, Lda.” o processo de execução 
fiscal n.º 1910199601046519, por dívida de IVA, referente ao ano de 1996, período 05, cfr. P.E. apenso 
aos autos;

F. Em 03/06/1997, o executado foi citado para a execução fiscal identificada na alínea que ante-
cede, cfr. fls. 2 verso do P.E. apenso aos autos;
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G. Em 17/02/1997, foi instaurado contra “Rui Carvalho & Flores, Lda.” o processo de execução 
fiscal n.º 1910199701027433, por dívidas de juros compensatórios de IR, referentes ao período de 
1996, cfr. P.E. apenso aos autos;

H. Em 20/04/1998, foi instaurado contra “Rui Carvalho & Flores, Lda.”, o processo de execução fis-
cal n.º 1910199801019600, por dívida de IRS, referente ao ano de 1996, cfr. P.E. apenso aos autos;

I. Em 24/01/2006 foi emitido mandado de penhora nos bens pertencentes a executada originária, 
cfr. fls. 7 dos presentes autos;

J. Em 25/01/2006 foi elaborado auto de diligências, no qual se fez consignar que, em nome da 
executada originária, não foram encontrados bens ou rendimentos, tendo esta cessado a sua actividade 
em 30/06/2000, cfr. fls. 10 dos presentes autos;

L. Em 21/03/2006, foi proferido despacho para audição (reversão) do ora oponente, no âm bito 
do processo executivo 1910199601044001 e apensos (1910199601045890, 1910199601046519, 
1910199701027433, e 1910199801019600), nos termos constantes de fls. 19 e 20 dos autos, cujo teor 
aqui se dá por reproduzido;

M. O oponente foi notificado para exercer audição prévia sobre o projecto de reversão em 
23/03/2006, cfr. fls. 21 a 23 dos presentes autos;

N. Em 06/04/2006, foi proferido despacho de reversão contra o ora oponente no processo exe-
cutivo 1910199601044001 e apensos, cfr. fls. 27 dos autos, cujo teor aqui se dá por integralmente 
reproduzido;

O. Em 27/04/2006, foi efectuada a citação do oponente, na qualidade de subsidiário responsável 
pelas dívidas da executada originária, cfr. fls. 28 e 29 dos autos;

P. A presente oposição deu entrada, no Serviço de Finanças de Vila Nova de Gaia 1, em 19/05/2006, 
cfr. carimbo aposto na PI, a fls. 2 dos autos;

Q. Em 11/12/2006 foi lavrado auto de penhora de um bem imóvel propriedade do ora oponente, 
cfr. fls. 35 do P.E. 1910199601044001, apenso aos presentes autos.

3. A questão colocada no presente recurso jurisdicional é a de saber se a decisão recorrida padece 
de erro de julgamento em matéria de direito ao ter julgado que não se encontravam extintas, por pres-
crição, as dívidas em cobrança na execução fiscal que reverteu contra o ora Recorrente.

Antes, porém, há que apreciar a questão prévia de saber se é ou não de manter o efeito devolutivo 
fixado ao recurso no despacho que o admitiu ou se, como sustenta o Recorrente, lhe deve ser fixado o 
efeito suspensivo [conclusões A) a E)].

3.1. No processo judicial tributário os recursos jurisdicionais têm efeito devolutivo, salvo se for 
prestada garantia nos termos do Código de Procedimento e de Processo Tributário ou o efeito devolutivo 
afectar o efeito útil dos recursos – n.º 2 do artigo 286.º do CPPT. Daí que, como refere JORGE LOPES 
DE SOUSA, no “Código de Procedimento e de Processo Tributário, Anotado e Comentado”, em nota 
ao artigo 279.º, o relevante é que a dívida a que se reporta o processo em que é interposto o recurso 
esteja garantida para que lhe seja atribuído o efeito de suspensivo no recurso interposto dessa decisão, 
que assim não poderá, desde logo, ser cobrada coercivamente, antes devendo aguardar o trânsito em 
julgado dessa decisão.

Só estarão, assim, reunidos os requisitos para que ao recurso seja fixado efeito suspensivo caso 
o pagamento da obrigação tributária e dos legais acréscimos se encontre acautelado pela prestação de 
garantia idónea ou pela penhora de bens suficientes para assegurar o direito do credor à satisfação do 
seu crédito até ao trânsito em julgado da sentença.

E é esse, efectivamente, o caso dos autos, pois conforme resulta do processo executivo apenso 
encontra -se penhorado um bem imóvel de valor suficiente para assegurar o pagamento das dívidas 
exequendas e acrescido.

Razão por que se fixa ao recurso o pretendido efeito suspensivo.
3.2. Apesar das extensas alegações e conclusões de recurso enunciadas pelo Recorrente, o erro de 

julgamento que imputa à decisão recorrida consiste unicamente num pretenso erro por desconsideração 
da norma contida no n.º 3 do artigo 48.º da Lei Geral Tributária, segundo a qual «A interrupção da 
prescrição relativamente ao devedor principal não produz efeitos quanto ao responsável subsidiá rio se a 
citação deste, em processo de execução fiscal, for efectuada após o 5.º ano posterior ao da liquidação», 
e num erro de interpretação do n.º 1 do artigo 49.º dessa Lei, por não terem ocorrido, relativamente a 
si, as causas de interrupção da prescrição aí previstas.

Não constitui objecto de controvérsia que todas as dívidas exequendas dizem respeito ao ano 
de 1996, emergindo de liquidações de IVA dos períodos 03, 04 e 05, e de liquidações de IRS e Juros 
compensatórios. E como o próprio Recorrente reconhece, a todas elas se aplica o regime jurídico da 
prescrição previsto na Lei Geral Tributária, cuja entrada em vigor ocorreu em 01/01/1999.

Na verdade, a decisão recorrida, depois de ter analisado a questão da sucessão dos prazos de 
prescrição contidos no Código de Processo Tributário e na Lei Geral Tributária para determinar, face 
ao disposto no artigo 297.º do Código Civil, o prazo prescricional aplicável a cada dívida uma vez que 
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à data da entrada em vigor desta Lei faltava mais tempo para se completar o prazo de 10 anos previsto 
no CPT do que o de 8 anos previsto na LGT.

Partindo desse pressuposto, e considerando que esse prazo de 8 anos se iniciava no dia 1/01/1999, 
data da entrada em vigor da LGT, a Meritíssima Juíza finalizou com o seguinte raciocínio:

«Se não ocorresse qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, esta teria lugar em 
31/12/2006. No entanto, em 27/04/2006, o ora oponente foi citado para a execução, na qualidade de 
responsável subsidiário, o que interrompeu a contagem da prescrição, até ao termo dos processos que 
deram causa à interrupção, ou seja, até à extinção dos processos de execução fiscal, que ainda não teve 
lugar. Como vimos, face à revogação do art.º 49.º n.º 2 da LGT, em 01/01/2007, a paragem do processo 
por mais de um ano, por facto não imputável ao sujeito passivo, deixou de fazer cessar o efeito inter-
ruptivo da prescrição. Com efeito, a interrupção da prescrição, com a citação do revertido, inutilizou 
todo o tempo decorrido até então (efeito instantâneo) e, para além disso, suspendeu o reinício da sua 
contagem até ao termo dos processos de execução fiscal (efeito duradouro).».

O Recorrente não contesta, como vimos, a aplicação do prazo de 8 anos previsto na LGT nem 
contesta que esse prazo só se possa iniciar em 1/01/1999. Aliás, esse termo inicial resulta expressamente 
do disposto no artigo 297.º do Código Civil, segundo o qual a lei que estabelecer um prazo mais curto 
do que o fixado na lei anterior é também aplicável aos prazos que já estiverem em curso, mas o prazo 
só se conta a partir da entrada em vigor da nova lei.

Esse prazo iniciou -se, portanto, no dia 1/01/1999 (e não em 1/01/1997 como sucederia se fosse apli-
cável o prazo previsto no Código de Processo Tributário) e terminaria, em princípio, no dia 31/12/2006, 
como muito bem se conclui na sentença recorrida.

Ora, durante esse lapso de tempo não ocorreu nenhum facto interruptivo relativamente à sociedade 
devedora originária. A instauração da execução fiscal, que constituíra o acto interruptivo relativamente 
à devedora originária face ao regime contido no CPT (artigo 34.º n.º 3), ocorreu muito antes da entrada 
em vigor da LGT. E uma vez que na sentença se conclui, e bem, que o prazo a aplicar é o previsto nesta 
Lei, contado da sua entrada em vigor, aquela instauração perdeu o seu relevo como acto interruptivo, 
pois todo o prazo a considerar irá decorrer na vigência da lei nova, que não reconhece efeito interruptivo 
à instauração da execução (cfr. n.º 1 do artigo 49.º da LGT).

Deste modo, apesar de ser verdade que quando o responsável subsidiário é citado para além do 5.º 
ano posterior ao da liquidação, a interrupção do prazo de prescrição relativamente ao devedor originário 
não produz efeitos em relação ao responsável subsidiário, o certo é que, no caso, nem sequer se coloca 
essa questão, porque na contagem do prazo aplicável não foram considerados actos interruptivos quanto 
à devedora principal, não havendo, assim, que aplicar e interpretar o disposto nos nºs 2 e 3 do artigo 48.
º da LGT sobre os efeitos desse acto relativamente à devedora subsidiária, ora Recorrente.

Como salienta JORGE LOPES DE SOUSA (1), «...como é a nova lei a competente para regular 
os efeitos dos factos ocorridos na sua vigência, se esta não reconhece efeito suspensivo ou interruptivo 
a factos que tinham esse efeito à face da lei antiga, os efeitos sobre o prazo extintivo produzidos pelos 
factos ocorrido na vigência da lei antiga deixarão de produzir -se na vigência da lei nova.».

Por outro lado, a subordinação do efeito das causas interruptivas relativamente ao responsável 
subsidiário não constitui um prazo especial de prescrição em relação a estes. Citando, mais uma vez, 
JORGE LOPES DE SOUSA (2), cuja doutrina acompanhamos, «O prazo de prescrição, à face da LGT, 
é de 8 anos, tanto em relação ao devedor originário como ao responsável subsidiário. E o termo desse 
prazo pode ser diferido se ocorrerem causas de interrupção e suspensão tanto em relação ao devedor 
originário como ao responsável subsidiário. É apenas a relevância das causas de interrupção que se 
verifiquem apenas em relação ao devedor originário (e o consequente diferimento do termo do prazo 
que delas deriva) que é afastada em relação ao responsável subsidiário, se a sua citação não ocorrer até 
ao 5.º ano posterior ao da liquidação. Mas, no caso de a citação do responsável subsidiário ser posterior 
ao 5.º ano, se ele for citado até ao fim do 8.º ano a contar do início do prazo de prescrição, os efeitos da 
interrupção que derivam da sua própria citação produzem -se em relação a ele (e também em relação ao 
devedor originário, por força da regra do n.º 2 do art.º 48.º). O efeito daquele n.º 3 do art.º 48.º é apenas 
de tornar irrelevante em relação ao responsável subsidiário as causas de interrupção que se verifiquem 
em relação ao devedor originário.».

Por conseguinte, o primeiro acto interruptivo deste prazo prescricional de 8 anos, iniciado em 
1/01/1999, é constituído pela citação do responsável subsidiário, ocorrida em 27/04/2006, pois tanto a 
citação do devedor originário como a citação do devedor subsidiário têm eficácia interruptiva própria, 
em conformidade com o disposto nos ns.º 1 e 2 do artigo 49.º da LGT, com a consequente inutilização 
de todo o período de prescrição anteriormente decorrido (artigo 326.º, n.º 1 do Código Civil).

Na verdade, e como tem sido reiteradamente afirmado pela jurisprudência do Supremo Tribunal 
Administrativo, não decorre da letra da lei que só a citação do devedor originário tenha eficácia inter-
ruptiva, e já não a do devedor subsidiário. Aliás, do princípio da unicidade da relação jurídica tributária, 
que assaca o cumprimento da obrigação tributária a todos os obrigados (artigos 18.º, n.º 3, e 43.º, n.º 2, 
da LGT) decorre que o acto de citação deve produzir efeitos interruptivos do prazo de prescrição rela-
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tivamente a todos os obrigados, sejam eles responsáveis originários, sejam solidários e/ou subsidiários. 
Além de que, operando a reversão uma alteração subjectiva da instância executiva, chamando pela 
primeira vez à execução outro devedor, não se vê qualquer justificação para retirar eficácia interruptiva 
a esta citação do devedor subsidiário para efeitos de prescrição da sua dívida.

Neste sentido, vejam -se, entre outros, os Acórdãos proferidos em 28/05/2008, no Proc. n.º 154/08, 
em 27/08/2008, no Proc. n.º 719/08, em 15/04/2009, no Proc. n.º 149/09, em 30/06/2010, no Proc. 
n.º 158/10, em 11/08/2010, no Proc. n.º 591/10, em 19/01/2011, no Proc. n.º 629/09, e em 2/03/2011, 
no Proc. n.º 1038/10.

Deste modo, tendo em conta que o ora Recorrente foi citado em 27/04/2006, altura em que não 
decorrera ainda o prazo prescricional de 8 anos iniciado em 1/01/1999, e tendo em conta que os actos 
interruptivos inutilizam para a prescrição todo o tempo decorrido, torna -se inquestionável que o prazo 
prescricional ainda não atingiu o seu termo.

Carece, pois, de razão o Recorrente quando defende que na data em que ocorreu a reversão ou 
a sua citação para a execução já as dividas se encontravam prescritas. Razão pela qual o recurso não 
merece provimento.

4. Face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo em negar provimento ao recurso.

Custas pelo Recorrente, com procuradoria que se fixa em 1/6.

Lisboa, 19 de Outubro de 2011. — Dulce Manuel Neto (relatora) — Valente Torrão — António 
Calhau.

(1) In “Sobre a Prescrição da Obrigação Tributária”, 2ª Edição, Áreas Editora, pág. 108.
(2) Obra citada, pág. 119. 

 Acórdão de 19 de Outubro de 2011.

Assunto:

Omissão de pronúncia. Nulidade da sentença.

Sumário:

 I — Por força do comando ínsito no artigo 660.º n.º 2 do Código de Processo Civil 
incumbe ao julgador a obrigação de apreciar e resolver todas as questões submeti-
das à sua apreciação, isto é, todos os problemas concretos que haja sido chamado 
a resolver no quadro do litígio, ficando apenas exceptuado o conhecimento das 
questões cuja apreciação e decisão tenha ficado prejudicada pela solução dada 
a outras.

 II — A violação dessa obrigação determina a nulidade da sentença por omissão de 
pronúncia.

Processo n.º 173/11 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Tony Martin Barnes e Outros.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Dulce Neto.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. A FAZENDA PÚBLICA recorre para o Supremo Tribunal Administrativo da sentença 
proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé, a fls. 65 a 81, que julgou procedente 
a impugnação judicial que TONY MARTIN BARNES e ROSARI ANTOINETTE BARNES 
deduziram contra o acto de liquidação de Imposto de Selo, no montante de € 5.672,71, e Juros 
Compensatórios no montante de € 510,09.

1.1. Terminou a sua alegação formulando as seguintes conclusões:
1. O beneficio fiscal previsto no art.º 20.º n.º 1 do Dec.Lei 423/83, de 5 de Dezembro, só podia ser 

atribuído aos impugnantes se a aquisição das fracções “BC” e “EU” por eles adquiridas se destinasse 
à instalação do empreendimento turístico.
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2. A Administração Tributária entendeu que a isenção de IMT, bem como a redução a um quinto 
do imposto de selo, foi reconhecido indevidamente pelo Notário, porquanto o despacho de atribuição 
de utilidade turística nada refere quanto à isenção do IMT e a aquisição da fracção por parte dos 
adquirentes não se destinou à instalação do referido empreendimento.

3. A Meritíssima Juiz “a quo” julgou procedente a presente impugnação fundamentando o douto 
aresto no facto de reconhecida que seja a utilidade turística, a atribuição do sobredito beneficio fiscal 
resulta directamente da lei, sendo por isso de aplicação automática, sem dependência de despacho.

4. Não apreciou, porém, se a aquisição da fracção por parte dos adquirentes teve como destino 
a instalação do empreendimento turístico.

5. Constitui causa de nulidade da sentença, a omissão de pronúncia de questões que o juiz deva 
conhecer (art.º 125.º n.º 1 do CPPT).

6. Ao anular a liquidação do imposto de selo e respectivos juros compensatórios, o tribunal 
“a quo” violou o disposto nos art.º 659.º n.º 1 e 660.º n.º 2, ambos do CPC, e art.º 20.º n.º 1 do Dec.-
-Lei 423/83, de 5 de Dezembro.

1.2. Os Recorridos apresentaram contra -alegações para sustentar a manutenção do julgado, con-
cluindo do seguinte modo:

A - Ao contrário do que sustenta a Fazenda Nacional, a Juíza do Tribunal “a quo” pronunciou -se, 
ainda que de forma não expressa, sobre a questão de a fracção adquirida pelos Recorrentes se destinar 
à instalação de um empreendimento turístico;

B - Pois, ao sustentar que os benefícios fiscais constantes do art. 20º do DL 423/83, são, de forma 
directa e automática, aplicáveis à aquisição realizada pelos ora Recorrentes, está a assumir, de forma 
implícita, mas clara e inequívoca, que os requisitos dessa aplicação estão verificados.

C - E especialmente o requisito de a fracção adquirida se destinar à instalação de um empreen-
dimento turístico.

1.3 O Exmo. Procurador -Geral -Adjunto junto deste Tribunal emitiu douto parecer no sentido 
de que devia ser concedido provimento ao recurso, enunciando, para o efeito, a seguinte motivação:

«(...) Como este Supremo Tribunal Administrativo vem entendendo, haverá omissão de pronúncia 
sempre que o tribunal, pura e simplesmente, não tome posição sobre qualquer questão que devesse co-
nhecer, inclusivamente, não decidindo explicitamente que não pode dela tomar conhecimento — cf. neste 
sentido Acórdãos de 09.04.2008, recurso 756/07, e de 23.04.2008, recurso 964/06, in www.dgsi.pt.

Ora a Fazenda Pública alega que a decisão recorrida não se pronunciou sobre a questão de 
saber se a aquisição da fracção por parte dos adquirentes teve como destino a instalação do empre-
endimento turístico.

Esta questão é, efectivamente importante, porquanto, como salientava já o Ministério Público na 
1ª instância, no bem elaborado parecer de fls. 60 e segs., resulta do art. 20.º do Decreto -Lei 423/83 que 
o proprietário de uma fracção autónoma do empreendimento tem direito aos benefícios fiscais previstos 
no diploma desde que a aquisição da fracção autónoma se destine à “instalação” do empreendimento, 
o que na prática exclui dos benefícios as transmissões das fracções subsequentes à inicial, esta sim 
destinada à instalação do empreendimento.

Como se constata de fls. 65 e segs. a sentença recorrida não se pronuncia explicitamente sobre 
esta questão, de que deveria conhecer.

Por outro lado a resposta poderia resultar, implícita, das respostas dadas pelo tribunal ao pro-
batório (fls. 77).

Mas não resulta.
E não procede a argumentação de que os benefícios fiscais previstos no art. 20º do Decreto-

-Lei 423/83, de 5 de Dezembro resultam directa e automaticamente da lei (vide despacho de sustentação 
a fls. 116).

Porque a questão não é tanto a de saber se era necessário que os benefícios estivessem contem-
plados no despacho normativo que declarou a utilidade turística (que era o que estava em causa nas 
situações em análise nos Acórdãos deste Supremo Tribunal Administrativo citados na decisão recor-
rida), mas sim de interpretar o art.º 20.º do referido diploma legal e verificar se, no caso subjudice, se 
verificavam os requisitos para a concessão dos benefícios fiscais.

Daí que se entenda que, atento o disposto nos citados arte 660º, n.º 2 e 668º, n.º 1, alínea d) do 
CPC e 125º do CPPT, há nulidade da sentença, por omissão de pronúncia...».

1.4. Colhidos os vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, cumpre decidir em conferência.
2. Na sentença recorrida julgou -se como provada a seguinte matéria de facto:
A - Por escritura de 20 de Dezembro de 2006 os impugnantes adquiriram a fracção “BC” do 

prédio urbano inscrito na matriz predial sob o artº 11086 (Moradia 49), sito no Aldeamento da Quinta 
Club, Quinta do Lago, Almancil;

Por escritura realizada em 19 de Março de 2007 adquiriram a fracção designada pela letra 
“EU” (Moradia 135) do prédio inscrito na matriz predial sob o artº 11086, sito no Aldeamento Monte 
da Quinta, Quinta do Lago, Almancil;



1792

Metade dos imóveis referidos nos pontos A) e B) foram adquiridos por Tony Barnes e Rosan 
Antoinette Barnes (1/4 cada) e a outra metade por John Barry Fox;

Foi realizada acção inspectiva, em cumprimento das ordens de serviço nos 01200900670, 
01200900671, 01200900672, 012009,00673, 01200900674 e 01200900675 de 14/04/2009;

B - Dá -se por inteiramente reproduzido o relatório de inspecção elaborado em 25 de Maio de 2009 
e dele consta, com interesse para a decisão da causa, que no Cartório Notarial de Manuela Maria 
Palma Nobre Semedo Tenazinha, as escrituras de compra e venda das fracções autónomas designadas 
pelas letras “BC” (Moradia 49) e “EU” (Moradia 135), do prédio urbano inscrito na matriz predial 
sob o artº 11086, sito no Aldeamento Monte da Quinta Club  - Quinta do Lago, freguesia de Almancil, 
concelho de Loulé, para os quais foi indevidamente reconhecida, pelo notário, a isenção de imposto 
de IMT ao abrigo do disposto no artº 20º do DL 423/83 de 05 -12 (fls 57 a 68, do processo apenso);

C - Conforme Aviso da Comissão de Utilidade Turística publicado no Diário da República, 2ª Sé-
rie  - n.º 195, de 10 de Outubro de 2006, tem o seguinte teor “Por despacho do Secretário de Estado 
de 25 de Agosto de 2006, foi confirmada a utilidade turística atribuída a titulo prévio, ao Aldeamento 
Turístico Monte da Quinta Club, com a classificação de 4 estrelas, sito na Quinta do Lago, Lote AL, 
10, Almancil, concelho de Loulé, distrito de Faro, de que é requerente Monte da Quinta Proprieda-
des, S.A. A referida utilidade turística é concedida nos termos do disposto nos arts. 2º, nºs 1 e 2, 30º 
n.º 1 alínea a) (com a redacção dada pelo artº 1º do Decreto Lei n.º 38/94 de 8 de Fevereiro), 5º n.º 1 
alínea a), 7º nºs 1 e 3 e 11 n.º 1 do Decreto lei n.º 423/85 de 5 de Dezembro, valendo pelo prazo de sete 
anos contados a partir da data da emissão da licença de utilização pela Câmara Municipal de 21 de 
Novembro de 2005” (fls. 69, do processo apenso);

D - Os ora impugnantes prometeram ceder de exploração as referidas fracções autónomas (fls., 22 
a 30, do processo apenso);

E - As fracções referidas nos pontos A) e B) estiveram arrendadas (31 a 47, do processo apenso);
F - A Administração Fiscal liquidou IMT do valor de €10.942,38 e Imposto do selo no valor de 

€ 5.511,99 (fls. 77, do processo apenso);
G - Os impugnantes interpuseram reclamação graciosa contra as liquidações (fls. 2 a 15, do 

processo apenso);
H - A reclamação graciosa foi indeferida por se entender que o beneficio concedido no artº 20º 

só é aplicável quando conste do despacho de concessão de utilidade turística e que a aquisição não se 
destinou a instalação desse empreendimento turístico (fls. 96 a 98, do processo apenso);

I - Os impugnantes pagaram os impostos liquidados e juros compensatórios (fls. 17 a 21, do 
processo apenso);

J - A presente impugnação deu entrada em 3 de Fevereiro de 2010 (carimbo aposto no rosto de 
fls. 3, dos autos).

3. O inconformismo da Recorrente, integrante do objecto do presente recurso jurisdicional, 
reconduz -se à única questão de saber se a decisão recorrida é nula, por omissão de pronúncia, por ter 
desprezado o conhecimento de um dos fundamentos determinantes do acto de liquidação impugnado 
e cuja legalidade vinha questionada, traduzido no facto de as fracções adquiridas pelos Impugnantes 
não se destinarem à instalação de um empreendimento turístico.

Segundo o disposto no artigo 125.º, n.º 1, do Código de Procedimento e de Processo Tributário, 
é nula a sentença quando ocorra “a falta de pronúncia sobre questões que o juiz deva apreciar ou a 
pronúncia sobre questões que não deva conhecer”. Esta nulidade está directamente relacionada com o 
dever que é imposto ao juiz, pelo artigo 660.º n.º 2 do Código de Processo Civil, de resolver todas as 
questões que as partes tenham submetido à sua apreciação e de não poder ocupar -se senão das ques-
tões suscitadas pelas partes, salvo se a lei lhe permitir ou impuser o conhecimento oficioso de outras, 
determinando a violação dessa obrigação a nulidade da sentença por omissão de pronúncia.

Assim, embora o julgador não tenha que analisar todas as razões ou argumentos que cada parte 
invoca para sustentar o seu ponto de vista, incumbe -lhe a obrigação de apreciar e resolver todas as 
questões submetidas à sua apreciação, isto é, todos os problemas concretos que haja sido chamado 
a resolver no quadro do litígio (tendo em conta o pedido, a causa de pedir e as eventuais excepções 
invocadas), ficando apenas exceptuado o conhecimento das questões cuja apreciação e decisão tenha 
ficado prejudicada pela solução dada a outras. E questão, para este efeito (contencioso tributário), é 
tudo aquilo que é susceptível de caracterizar um vício, uma ilegalidade do acto tributário impugnado.

No caso vertente, verifica -se que o acto de liquidação impugnado teve por fundamento o entendi-
mento, sufragado pela Administração Tributária, de que a isenção de IMT e a redução a 1/5 do Imposto 
de Selo fora indevidamente reconhecido pelo notário, porque o despacho de atribuição de utilidade 
turística nada referia quanto ao reconhecimento do benefício fiscal previsto no artigo 20º n.º 1 do Dec.-
-Lei n.º 423/83; e, além disso, a aquisição das fracções pelos ora impugnantes (fracções “BC” e “EU”) 
não se destinava à instalação de empreendimento turístico, pois essa instalação já fora efectuada pela 
alienante, a sociedade Monte da Quinta Propriedades, S.A.
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Os Impugnantes atacaram a legalidade do acto de liquidação, pedindo a sua anulação com a invo-
cação de que o benefício fiscal é aplicável à sua aquisição, porquanto os benefícios previstos no Dec.-Lei 
n.º 423/83, de 5 de Dezembro, operam automaticamente, não tendo de ser concedidos por despacho 
ministerial, e se verificam todos os pressupostos legalmente previstos para essa aplicação automática, 
designadamente a destinação das fracções à instalação de empreendimento turístico, pois essa instalação 
aconteceu não só na primeira aquisição efectuada pela sociedade alienante como naquela que efectuaram a 
esta sociedade, dada a manutenção desse destino e afectação das fracções adquiridas à exploração turística.

Na sua contestação, a Fazenda Pública defendeu a legalidade do acto, sustentando, além do mais, 
que não se verificava o requisito legal relativo à instalação, pelos Impugnantes, de empreendimento de 
utilidade turística, por virtude de o empreendimento já se encontrar instalado e aberto ao público em 
data anterior à sua aquisição, tecendo, para o efeito, a seguinte argumentação:

− Dos artigos 3.º, n.º 1, e 20.º, n.º 1 do DL nº. 423/85 decorre que só seriam de reconhecer os 
mencionados benefícios fiscais se as fracções adquiridas se destinassem à instalação de empreendi-
mento turístico.

− O despacho de confirmação da utilidade turística foi emitido em nome da empresa alienante, 
Monte da Quinta Propriedades, SA, para o empreendimento denominado “Aldeamento Turístico Monte 
da Quinta Club”, do qual as fracções “BC” e “EU” fazem parte, tendo sido essa empresa, e não os 
impugnantes, quem construiu e apetrechou o conjunto de bens de modo a que lhe pudesse ser atribuída 
a utilidade turística e quem reuniu todos os elementos previstos no despacho de 25/08/2006 proferido 
pelo Secretário de Estado do Turismo;

− Ou seja, foi a empresa alienante quem instalou o empreendimento, e não os impugnantes, tendo-
-se estes limitado a adquirir bens integrados naquele empreendimento turístico. E os adquirentes, ora 
impugnantes, nunca exploraram directamente a utilidade turística dos referidos bens, facto que não é 
condição para a instalação mas reforça, no caso concreto, a conclusão de que a instalação não se deveu 
a acção dos impugnantes;

− Além disso, o facto de as fracções se incluírem no empreendimento turístico não faz delas um 
empreendimento turístico em si mesmo. Só ao “aldeamento” no seu todo foi concedida tal qualificação, 
ainda que a título prévio, e só a aquisição deste com vista à sua instalação é de subsumir na norma de 
isenção prevista no DL 423/85;

− As fracções “BC” e “EU” não são a mesma realidade que o Aldeamento Turístico Monte da 
Quinta Club sobre a qual recaiu o despacho de 25 -08 -2006 do Secretário de Estado do Turismo.

A sentença recorrida, depois de tecer vastas considerações sobre a aplicação automática do benefício 
previsto no Dec.Lei n.º 423/83, convocando a jurisprudência vazada nos acórdãos que cita, concedeu pro-
vimento à pretensão dos impugnantes, sustentando que «(…) reconhecida a utilidade turística à fracção 
adquirida pelo recorrente, por despacho do Secretário de Estado do Turismo, de 25/08/2006, beneficia-
ria aquela isenção de imposto de sisa (hoje IMT) e de redução de imposto de selo, benefícios estes de 
aplicação automática e sem necessidade de os mesmos estarem reconhecidos no citado despacho. (...)».

Todavia, não examinou nem decidiu a outra questão que serve de suporte fundamentador ao acto 
impugnado e que é discutido nos autos, referente ao requisito relativo à instalação de empreendimento 
de utilidade turística nas fracções que os Impugnantes adquiriram, omitindo pronúncia sobre o vício 
de violação de lei que, também nesse aspecto, estes imputavam ao acto.

E, como salienta o Digno Magistrado do Ministério Público, não procede a argumentação de que 
os benefícios previstos no artigo 20.º do Dec.Lei n.º 423/83 resultam directa e automaticamente da lei. 
Porque a questão que ficou por resolver não é a de saber se era necessário que os benefícios estives-
sem contemplados no despacho normativo que declarou a utilidade turística (que era o que estava em 
causa nas situações em análise nos acórdãos citados na decisão recorrida), mas sim de interpretar esse 
preceito e verificar se, no caso, se verificava o requisito relativo à instalação, pelos Impugnantes, de 
empreendimento de utilidade turística, por virtude de o empreendimento já se encontrar instalado e 
aberto ao público em data anterior à sua aquisição.

Ou seja, o que importava analisar e decidir, e não foi feito, era se os benefícios fiscais previstos 
no artigo 20.º abrangem ou excluem as transmissões subsequentes à inicial quando é nesta que se opera 
a instalação do empreendimento.

E, sendo assim, não resta se não julgar procedente a arguição de nulidade da sentença por omis-
são de pronúncia, impondo -se a baixa dos autos ao TAF de Loulé para que aí se proceda à reforma da 
sentença nos termos previstos no n.º 2 do artigo 731.º do Código de Processo Civil.

4. Face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo em conceder provimento ao recurso, julgar nula a sentença por omissão de pronúncia 
e ordenar a baixa dos autos à 1ª instância para que aí proceda à sua reforma.

Custas pelos Recorridos, dado que contra -alegaram.

Lisboa, 19 de Outubro de 2011. — Dulce Manuel Neto (relatora) — Valente Torrão — António 
Calhau. 
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 Acórdão de 19 de Outubro de 2011.

Assunto:

Suspensão da execução fiscal. Questão prejudicial à execução fiscal.

Sumário:

 I — A pendência de processo cautelar de suspensão de eficácia e de acção adminis-
trativa especial tendo por objecto um acto pressuposto do acto de liquidação, por 
si só, não constitui fundamento de oposição à execução fiscal.

 II — Nos casos em que a oposição pode ter em vista a suspensão da execução é preciso 
demonstrar que a exigibilidade da dívida exequenda está temporariamente afec-
tada, nomeadamente por suspensão legal, judicial ou administrativa da eficácia 
da liquidação.

Processo n.º 280/11 -30.
Recorrente: Lamaison du Textil Comércio de Têxteis, SA.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Lino Ribeiro.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo

1.1. Lamaison du Textil Comércio de Têxteis, com os demais sinais nos autos, interpõe recurso 
jurisdicional da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga que rejeitou liminarmente a 
oposição à execução fiscal instaurada pela Fazenda Pública para cobrança coerciva de dívidas no valor 
total de 388.391,84€ referentes ao IVA de diversos períodos de 2005 a 2006.

Nas alegações, conclui o seguinte:
a) A recorrente concluiu a sua oposição da seguinte forma: “Nestes termos e nos mais de Direito, 

que VExª doutamente suprirá, deve a presente oposição ser recebida e, em consequência, ser julgada 
provada e procedente com a subsequente extinção da execução, ou se assim não for entendido, ser 
de imediato suspensa a execução até que a providência cautelar que tem o n.º 1536/09.3 BEBRG e a 
acção administrativa especial com o n.º 213/10.7 BEBRG, sejam decididas em definitivo, tudo com as 
legais consequências”;

b) Numa das acções supra referidas a recorrente concluiu pedindo o seguinte: “termos em que, 
deve a presente acção ser julgada provada e procedente e, por via disso, ser anulado o acto praticado 
por Manuel Joaquim Gonçalves Pereira, Chefe de Divisão, em 16 de Outubro de 2009, no procedi-
mento instaurado pela Administração Fiscal à autora, devendo ainda, cumulativamente, ser a mesma 
condenada a notificar novamente a autora para exercer o seu direito de audiência prévia, nos termos 
previstos no n.º 2 do art. 101º do CPA., tudo com as legais consequências”.

c) Dado que não se trata de qualquer um dos meios previstos no art. 169º, n.º 1 do CPPT e, prin-
cipalmente, porque se trata de meios judiciais utilizados antes da notificação da liquidação  - a provi-
dência cautelar foi intentada no ano de 2009 como preliminar da acção  -, e que colidem directamente 
com o objecto dos presentes autos, a prejudicialidade das duas acções supra referida na conclusão a) 
relativamente à presente execução é manifesta.

d) Tendo a recorrente alegado factualidade comprovativa da prejudicialidade das aludidas acções 
e tendo juntado cópia das mesmas aos autos, o conceito legal previsto na alínea i), do n.º 1 do art. 204º 
do CPPT ficou preenchido.

e) Pese embora tenha sido alegada a prejudicialidade de duas acções e de, a título subsidiário, se 
ter também pedido a suspensão da execução, a verdade é que sobre esta questão não se vislumbra uma 
só palavra na douta sentença aqui em crise.

f) A suspensão da execução é algo de enquadrável na alínea i), do n.º 1 do art. 204º do CPPT, pelo 
que, tendo sido peticionada pela recorrente e tendo a mesma alegado factos que preenchem o conceito 
de prejudicialidade, o Meritíssimo Tribunal a quo deveria ter -se pronunciado sobre a questão, o que 
não fez.

g) Assim sendo, constata -se que ao decidir como decidiu, o Meritíssimo Tribunal a quo violou o 
disposto nos artºs 125º, n.º 1, 204º, nº, alínea i) e 209º, n.º 1, alínea b), todos do CPPT.

1.1. Não houve contra -alegações
1.2. O Ministério Público junto deste Tribunal não emitiu parecer.
2. A sentença, na parte que interessa, decidiu o seguinte:
“No processo de oposição à execução fiscal, regulado nos artºs 203º e ss. do CPPT, a causa de 

pedir pode ser  - mas tem de ser  - qualquer uma das previstas no artigo 204º daquele Código.
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Ora, na petição inicial não vem alegada qualquer daquelas referidas situações.
Com efeito, o que a oponente contesta é a legalidade da dívida exequenda, alegando que na mesma 

terão ocorrido algumas ilegalidades por si apontadas no seu procedimento de liquidação.
De resto, notificada para se pronunciar sobre a questão, não obstante a apresentação de extenso 

articulado, a oponente não foi capaz de reconduzir as suas alegações a qualquer das alíneas do refe-
rido n.º 1 do art. 204º do CPPT.

Assim, verificando -se a situação prevista no referido artigo 209.º/1/b) do CPPT, deve a oposição 
ser rejeitada e, consequentemente, absolver -se a Fazenda Pública da instância.

Por todo o acima exposto, decide -se rejeitar a presente oposição e absolver a
Fazenda Pública da instância. Custas pela oponente”.
3. A recorrente deduziu oposição à execução fiscal alegando resumidamente o seguinte: (i) que 

tem pendentes contra a Administração Tributária uma acção cautelar (proc. n.º 1536/09.3BEBRG) e a 
correspondente acção administrativa especial (proc. n.º 213/10.7.BEBRG), tendo por objecto respec-
tivamente a suspensão de eficácia e a anulação do acto do Chefe de Divisão dos Serviços de Inspecção 
de Finanças da Direcção de Finanças de Braga, de 16 Outubro de 2009, que aprovou o Relatório de 
Inspecção Tributária efectuada à sua empresa; (ii) que a pendência dessas acções constitui “causa pre-
judicial” relativamente à execução fiscal, uma vez que a sua procedência afecta a validade da liquida-
ção e da execução, devendo aplicar -se o regime dos artigos 97º, n.º 1 e 279º do CPC, por remissão da 
alínea c) do art. 2º do CPPT; (iii) consequentemente, pede a extinção da execução fiscal ou, se assim 
não for entendido, a sua imediata suspensão.

Convidada a aperfeiçoar a petição inicial, a fim de esclarecer em qual dos fundamentos indica-
dos no artigo 204º do CPPT se enquadra a oposição, a recorrente veio dizer que se integra na alínea i) 
desse artigo.

Perante o teor da sentença acima transcrita, a recorrente invoca a nulidade da mesma, pelo facto 
de não haver pronúncia sobre a relação de prejudicialidade que, no seu entender, existe entre a execução 
e as acções instauradas contra o acto que aprovou o Relatório de Inspecção.

É um facto que a sentença não se pronunciou em concreto sobre essa questão, pois limita -se a dizer 
que na petição inicial não vem alegada qualquer das situações referidas nas várias alíneas do art. 204º 
do CPPT e que “notificada para se pronunciar sobre a questão, não obstante a apresentação de extenso 
articulado, a oponente não foi capaz de reconduzir as suas alegações a qualquer das alíneas”.

Apesar disso, não se pode dizer que houve omissão de pronúncia sobre a questão que se lhe impunha 
conhecer. Ao referir que o oponente não alegou nem foi capaz de reconduzir as alegações a qualquer 
dos fundamentos que podem servir de base à oposição, a sentença está a tomar conhecimento de que a 
alegada relação de prejudicialidade não se enquadra em algum desses fundamentos. Pode eventualmente 
haver uma fundamentação errada, mas não há abstenção não fundamentada de julgamento. É quanto 
basta para se concluir que não se está perante a infracção prevista no n.º 1 do art. 125º do CPTT e na 
alínea d) do n.º 1 do art. 668º do CPC.

Vejamos, então, se há uma “relação de prejudicialidade” entre as acções intentadas contra o acto 
que aprovou o Relatório de Inspecção e a execução fiscal e se essa “causa prejudicial” pode servir de 
fundamento à oposição ou subsidiariamente constituir causa de suspensão da execução.

A resposta é seguramente negativa, por vários motivos.
Desde logo, porque a existência de uma questão prejudicial não poderia conduzir à extinção da 

execução ou procedência da impugnação da liquidação, caso esta tivesse sido interposta, mas apenas à 
suspensão da instância executiva ou impugnatória. Ora, se em regra a oposição tem por fim a extinção da 
execução, está bom de ver que a invocada causa prejudicial não pode servir de fundamento à oposição, 
ainda que integrada na alínea i) do art. 204º do CPTT, como pretende a recorrente.

Depois, porque nos casos excepcionais em que a oposição pode ter em vista a suspensão da exe-
cução é preciso demonstrar que a exigibilidade da dívida exequenda está temporariamente afectada, 
nomeadamente por suspensão legal, judicial ou administrativa da eficácia da liquidação. A recorrente 
invoca a existência de uma providência cautelar de suspensão de eficácia do acto que aprovou o Relató-
rio de Inspecção, mas não demonstra que a liquidação que se lhe seguiu constitui um acto de execução 
indevida cuja ineficácia tenha sido judicialmente declarada (cfr. n.º 4 do art. 128º do CPTA). De modo 
que, se não se está perante a execução de um acto ineficaz, que determina a ineficácia executiva do 
título e a inexigibilidade da dívida nele incorporada, também não se está perante um fundamento en-
quadrável na alínea i) do art. 204º do CPPT.

Depois ainda, porque a relação de prejudicialidade que eventualmente possa existir entre actos 
inseridos no mesmo procedimento tributário não tem virtualidade para suspender da execução fiscal, 
tal como foi subsidiariamente pedido pela oponente. Nos termos do n.º 1 e 5 do art. 169º do CPPT, a 
suspensão à execução fiscal pelo recebimento da impugnação ou oposição só pode ocorrer se tiver sido 
constituída garantia nos termos do artigo 195º ou prestada nos termos do artigo 199º ou tenham sido 
penhorados bens que garantam a totalidade da dívida exequenda, o que não se mostra concretizado.
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A admitir -se a impugnabilidade do acto que aprovou o Relatório da Inspecção Tributária, questão 
que terá que ser resolvida nas acções que o recorrente contra ele intentou, a anulação desse acto pode 
ter como consequência a nulidade dos actos que foram praticados em virtude dele. É esse o destino 
que a alínea i) do n.º 2 artigo 133º do CPA dá aos actos administrativos que, na pendência do processo 
impugnatório, são praticados em conexão com o acto anulável. Com efeito, se existir uma conexão 
juridicamente relevante entre o acto procedente e o acto subsequente, em termos que se possa afirmar 
que sem um o outro não seria praticado ou não seria praticado nos termos em que efectivamente foi, o 
acto conexo é inválido. Portanto, se vier a ser procedente a acção impugnatória do acto que aprovou o 
Relatório de Inspecção, quer o acto de liquidação quer a sua execução que o tiveram por pressuposto 
são actos nulos.

Simplesmente, esta relação de prejudicialidade só se coloca quando surgir para a Administração 
tributária o dever de executar a eventual sentença de anulação do acto antecedente. No momento em 
que a anulação desse acto vier a ser decretada, a Administração tem o dever de reapreciar os actos e as 
situações jurídicas que possam obstar à reintegração da situação jurídica em que o impugnante deverá 
ser colocado na sequência da anulação, o que passa também pelo reconhecimento da invalidade dos 
actos conexos (cfr. arts. 173º do CPTA, ex vi art. 102º da LGT). Nesse momento, quer a liquidação 
quer a execução podem revelar -se actos nulos, com a consequente extinção da instância impugnatória 
e executiva por impossibilidade superveniente da lide.

Mas, do ponto de vista processual, a relação de dependência jurídica entre esses actos não afecta 
a execução fiscal. Enquanto se mantiver válido e eficaz o acto incorporado no título executivo, quem 
nele figura como credor tem o poder accionar quem nele figura como devedor. Regra geral, a legalidade 
do acto exequendo nem sequer se discute no processo de execução fiscal, pois o título, enquanto existe, 
é autónomo e independente da relação material que lhe dá causa e que é o seu fim. Como o título pre-
sume a existência do direito e da obrigação que lhe dá causa, sendo o seu “retrato exacto e preciso”, a 
oposição tem por objecto o próprio título executivo que surge como base da execução e não a situação 
de facto e de direito existente no momento da emissão do acto administrativo subjacente ao título.

Este fenómeno de abstracção, através do qual se explica a autonomia jurídica da acção executiva, 
implica que a acção de impugnação do acto exequendo não tenha por si só efeito suspensivo da execu-
ção. Tal como qualquer outro acto administrativo em que esteja em causa o pagamento de quantia certa 
(cfr. n.º 6 do art. 120º do CPTA), a suspensão da eficácia da liquidação de um tributo apenas ocorre 
se tiver sido prestada garantia por uma das formas previstas na lei tributária (cfr. art. 169º do CPPT).

Isto significa que nem há fundamento para a oposição à execução nem qualquer razão para a 
suspensão da instância executiva.

4. Pelo exposto, acordam os juízes da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo em negar provimento ao recurso.

Custas pela recorrente.

Lisboa, 19 de Outubro de 2011. — Lino Ribeiro (relator) — Valente Torrão — António Calhau. 

 Acórdão de 19 de Outubro de 2011.

Assunto:

Acção para o Reconhecimento de um Direito ou Interesse Legítimo em Matéria Tribu-
tária. Impugnação Judicial dos Actos de Avaliação com Fundamento na Ilegalidade 
do Despacho que os Determinou. Erro na Forma de Processo. Convolação.

Sumário:

 I — O meio processual adequado para sindicar os actos de fixação de valores pa-
trimoniais com fundamento em qualquer ilegalidade é a impugnação judicial 
(artigos 97.º, n.º 1, alínea f) e 99.º do CPPT);

 II — Embora a impugnação de valores patrimoniais esteja, em regra, sujeita ao pré-
vio esgotamento dos meios graciosos previstos no procedimento de avaliação 
(cfr. o n.º 7 do artigo 134.º do CPPT), que, no caso de avaliação de prédios urba-
nos para efeitos de IMI se traduz na segunda avaliação destes (artigos 76.º n.º 1 
e 77.º do CIMI), tal exigência não é de fazer nos casos em que a impugnação não 
se funde na errónea fixação do valor patrimonial;
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 III — Não haverá, pois, obstáculo à convolação da acção para o reconhecimento de 
um direito ou interesse legítimo em matéria tributária em impugnação judicial de 
valores patrimoniais se a acção foi apresentada em tempo de ser apreciada como 
tal, não constituindo obstáculo a tal convolação o facto de não ter sido previamente 
deduzido pedido de segunda avaliação dos prédios urbanos.

Processo n.º 311/11 -30.
Recorrente: Maria Aurora Costa Leite Meneses Areias e outro.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Exmª. Srª. Consª. Drª. Isabel Marques da Silva.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

 - Relatório -
1 – Maria Aurora Costa Leite Meneses Areias e Diogo Gil Leite Meneses Areias, com os sinais dos 

autos, recorrem para este Supremo Tribunal da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, 
de 18 de Janeiro de 2011, que, na acção para o reconhecimento de um direito ou interesse legítimo em 
matéria tributária por eles interposta, declarou a nulidade de todo o processado e absolveu a Fazenda 
Pública da instância, atento o erro na forma do processo e a impossibilidade de convolação dos (…) 
autos em processo de impugnação judicial.

Os recorrentes terminam as suas alegações de recurso formulando as seguintes conclusões:
A) Em 20 -10 -2008 faleceu o autor da herança acima indicado, sem testamento ou declaração 

de última vontade.
B) Da herança fazem parte os prédios inscritos na matriz urbana de Infantas, do concelho de 

Guimarães, sob os artigos 150, 279, 280, 281, 303, 759 e 760, todos na área do serviço de finanças 
de Guimarães - 2 e o prédio inscrito na matriz urbana de Oliveira sob o art.º 477, este na área do 
serviço de finanças de Guimarães - 1.

C) Face à redacção do art. 15.º do Dec. Lei 287/2003, de 12/11, à data da transmissão, a cabeça 
de casal estava obrigada à apresentação da declaração mod. 1 mencionada no art. 37.º do CIMI, 
referente aos prédios transmitidos, até 31 de Janeiro de 2009.

D) Com a Lei do Orçamento Geral do Estado para 2009 veio a ser aditado o n.º 8 ao citado 
artº 15º, que veio a estipular que tal obrigatoriedade não se aplica ao cônjuge, descendentes e ascenden-
tes, nas transmissões por morte de que sejam beneficiários, salvo vontade expressa dos próprios.

E) Os beneficiários da transmissão não manifestaram qualquer vontade em que os prédios 
fossem avaliados, nos termos do CIMI, por entenderem que tal norma é uma norma de cariz pro-
cedimental, logo de aplicação imediata a todos os casos pendentes, conforme determina o n.º 3 do 
art.º 12.º da Lei Geral Tributária.

F) Os serviços consideraram que se trata de uma norma substantiva, só aplicável às transmis-
sões gratuitas ocorridas após 1 de Janeiro de 2009.

G) Daí que tenham mandado avaliar, com base em declarações oficiosas, os prédios na área 
do serviço de finanças de Guimarães -2.

H) Avaliações essas de que não foram pedidas segundas avaliações, porque os valores patrimo-
niais foram correctamente apurados nos termos do Código do CIMI, logo tais reclamações levariam 
ao pagamento das mesmas em valores que poderiam variar entre 35 e 140 unidades de conta,

I) Não sendo a quantificação dos valores patrimoniais tributários a questão a decidir nos 
presentes autos, mas antes o despacho que ordenou a avaliação de tais imóveis à revelia dos inte-
ressados.

J) Os quais pretendem uma decisão, não só quanto ao despacho que ordenou tais avaliações, 
mas também para se precaverem de um eventual despacho, de igual sentido, por parte do serviço de 
finanças de Guimarães - 1 relativamente ao prédio urbano sito na área daquele serviço.

L) Sendo tais reclamações condição prévia para a interposição de impugnação judicial dos 
valores patrimoniais tributários, conforme determina o art. 77º do CIMI, as mesmas seriam um ónus 
demasiado oneroso para a herança e sem utilidade prática para a questão a decidir.

M) Tal como estabelece o art. 145º do CPPT, a acção para o reconhecimento de um direito 
pode ser usada, quando esse meio for o mais adequado para assegurar a tutela plena e eficaz e efec-
tiva do direito ou interesse legalmente protegido, ou seja, o reconhecimento do direito legítimo dos 
RECORRENTES à não avaliação, nos termos do CIMI, dos prédios que herdaram sitos na área do 
serviço de finanças de Guimarães -2.

N) Com efeito, nem a reclamação graciosa, nem a revisão oficiosa das liquidações, nem a 
impugnação judicial se revelariam meios idóneos a assegurar os direitos e legítimos interesses dos 
RECORRENTES, uma vez que, para interposição dos mesmos, sempre seria necessário a prévia 
dedução de pedidos de segundas avaliações dos imóveis transmitidos,
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O) Pedidos esses que seriam inúteis e dispendiosos para os RECORRENTES e sem qualquer 
efeito prático para a questão a decidir.

P) Até porque, os RECORRENTES pretendem que seja apreciado, não só o despacho que or-
denou a avaliação dos - 7 - sete prédios na área do serviço de finanças de Guimarães - 2, como que 
o serviço de finanças de Guimarães - 1 se abstenha de tomar igual comportamento relativamente ao 
prédio transmitido inscrito na matriz urbana da freguesia de Oliveira, daquele concelho, sob o art.º 477.

Q) Nesta conformidade, não obstante constituir um meio complementar aos supra referidos 
meios administrativos e contenciosos, a presente acção revela -se, assim, o primeiro e verdadeiro 
meio processual ao dispor dos RECORRENTES para salvaguarda da tutela jurisdicional efectiva 
dos seus referidos direitos e interesses legítimos.

TERMOS EM QUE, deverá ser dado provimento ao presente recurso, julgando improcedente a 
excepção de erro na escolha do meio processual ou, se assim não se entender, a convolação do pedido 
em impugnação judicial dos valores patrimoniais tributários, uma vez que a norma do artº 77º do 
CIMI não pode ter aplicação na questão em apreço, por não estar em questão a quantificação dos 
valores patrimoniais tributários, mas antes o despacho que ordenou a avaliação dos sete imóveis, 
assim se fazendo JUSTIÇA!

2 – Não foram apresentadas contra -alegações.
3  - O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal emitiu o parecer de fls. 64 

a 69 dos autos, no qual se pronunciou no sentido do provimento parcial do recurso, por entender que 
o erro na forma de processo não obsta à convolação da acção em “pedido de 2.ª avaliação dos ditos 
imóveis, conforme previsto no art. 76.º do dito C. do IMI”.

4 – Notificadas as partes do parecer do Ministério Público (fls. 70 a 72 dos autos), nada vieram 
dizer.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
 - Fundamentação  -
5 – Questão a decidir
É a de saber se, no caso dos autos, ao terem intentado acção para o reconhecimento de um direito 

ou interesse legítimo em matéria tributário incorreram os ora recorrentes em erro na forma de processo, 
justificativa da absolvição da instância da Fazenda Pública, como decidido.

6 – Apreciando.
6.1. Do julgado erro na forma de processo
A sentença recorrida, a fls. 31 e 32 dos autos, julgou verificado erro na forma de processo, insuscep-

tível de convolação em impugnação judicial – considerada a forma de processo adequada à pretensão 
dos AA -, não só porquanto não está nos autos demonstrada a tempestividade da utilização de tal meio 
processual, como igualmente, não se mostra cumprido o condicionalismo consagrado no artigo 134.
º/7 do Código de Procedimento e Processo Tributário (cfr. sentença recorrida, a fls. 32 dos autos).

Justificou -se o decidido quanto ao erro na forma de processo na consideração de que o pedido 
formulado nos autos é o de declaração de nulidade das avaliações dos prédios urbanos sitos na fre-
guesia de Infantas, Guimarães, discriminados na petição inicial e que tal pedido tem como forma 
processual própria o processo de impugnação judicial, previsto nos artigos 99.º e ss. do Código de 
Procedimento e Processo Tributário, o que resulta, designadamente, do disposto no artigo 134.º/1 
do Código de Procedimento e Processo Tributário, daí que não caiba utilizar o meio processual 
eleito pelos AA, o que, de resto é reforçado pelo teor do artigo 145.º/3 do Código de Procedimento e 
Processo Tributário (cfr. sentença recorrida, a fls. 32 dos autos).

Discordam do decidido os recorrentes, alegando que a acção para o reconhecimento de um direito 
ou interesse legítimo em matéria tributária constitui o meio mais adequado para assegurar a tutela plena 
e eficaz e efectiva do direito ou interesse legalmente protegido, ou seja, o reconhecimento do direito 
legítimo dos RECORRENTES à não avaliação, nos termos do CIMI, dos prédios que herdaram sitos 
na área do serviço de finanças de Guimarães -2, pois que, por um lado, nem a reclamação graciosa, 
nem a revisão oficiosa das liquidações, nem a impugnação judicial se revelariam meios idóneos a 
assegurar os direitos e legítimos interesses dos RECORRENTES, uma vez que, para interposição 
dos mesmos, sempre seria necessário a prévia dedução de pedidos de segundas avaliações dos imó-
veis transmitidos, pedidos esses que seriam inúteis e dispendiosos para os RECORRENTES e sem 
qualquer efeito prático para a questão a decidir, por outro, porque pretendem que seja apreciado, 
não só o despacho que ordenou a avaliação dos - 7 - sete prédios na área do serviço de finanças de 
Guimarães - 2, como que o serviço de finanças de Guimarães - 1 se abstenha de tomar igual com-
portamento relativamente ao prédio transmitido inscrito na matriz urbana da freguesia de Oliveira, 
daquele concelho, sob o art.º 477, para o qual qualquer dos outros meios processuais é inadequado 
(cfr. as conclusões das suas alegações de recurso, supra transcritas).

Vejamos.
Na petição inicial oportunamente apresentada (a fls. 3 a 8 dos autos), os ora recorrentes justificam 

a razão pela qual entendem ser a acção interposta o meio adequado à tutela do direito que invocam, 
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consignando que bem sabem que, nos temos do artº 77º do CIMI, cabe impugnação judicial do resul-
tado das segundas avaliações, ou seja, os Autores poderiam apresentar pedido de segunda avaliação 
dos imóveis transmitidos, segundas avaliações essas que são posteriormente impugnáveis, só que tal 
pedido de segunda avaliação, não produziria quaisquer efeitos uma vez que, face às normas do CIMI, 
não há qualquer erro nas primeiras avaliações, o que implicaria que os autores fossem condenados 
a pagar os custos das segundas avaliações, conforme determina o n.º 3 do art. 76.º do IMI (cfr. os 
artigos 20.º a 24.º da petição inicial, a fls. 6 e 7 dos autos). E embora o pedido deduzido a final tenha 
sido o de serem declaradas nulas as avaliações, nos termos do CIMI, dos prédios urbanos sitos na 
freguesia de Infantas, do concelho de Guimarães, a causa de pedir radicaria na pretensa ilegalidade 
do despacho do Chefe do Serviço de Finanças de Guimarães -2 que ordenou a avaliação oficiosa, 
nos termos do CIMI, de sete prédios que fazem parte da herança, por alegada violação do disposto no 
n.º 8 do artigo 15.º do Decreto -lei n.º 287/2003, de 12 de Novembro (aditado pela Lei n.º 64 -A/2008, de 
31/12), norma a que atribuem natureza procedimental e que, como tal, pretendem que seja de aplicação 
imediata (ex vi do disposto no n.º 3 do artigo 12.º do Código Civil).

Os ora recorrentes não imputam à avaliação dos prédios efectuada na sequência do despacho do 
Chefe do Serviço de Finanças de Guimarães -2 qualquer violação das normas contidas no Código do 
Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI), afirmam até que os valores patrimoniais foram correcta-
mente apurados nos termos do Código do CIMI, não sendo a questão controvertida a da quantificação 
dos valores patrimoniais tributários a questão a decidir nos presentes autos, antes o despacho que 
ordenou a avaliação de tais imóveis à revelia dos interessados.

Dispõe o n.º 1 do artigo 134.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT) que a 
impugnação judicial de actos de fixação de valores patrimoniais pode ter como fundamento qualquer 
ilegalidade, afigurando -se ser este, e não a acção para o reconhecimento de um direito ou interesse 
legítimo em matéria tributária, o meio processual adequado para os sindicar, como, aliás, decidido.

É certo que, nos termos do disposto no n.º 7 do artigo 134.º do CPPT, tal impugnação está le-
galmente condicionada ao prévio esgotamento dos meios graciosos previstos no procedimento de 
avaliação, ou seja, no caso dos autos, à realização de segunda avaliação do prédio urbano, nos termos 
do artigo 76.º do CIMI. Não obstante, constitui jurisprudência deste Supremo Tribunal que casos há 
– designadamente aqueles em que o sujeito passivo não discorda da quantificação do valor patrimonial, 
antes limita a sua discordância à verificação dos pressupostos legais que autorizam a avaliação ou em que 
invoca a falta de fundamentação da avaliação efectuada (cfr. os Acórdãos de 6 de Novembro de 2002, 
rec. n.º 968/02 e de 16 de Abril de 2008, rec. n.º 4/08)  -, em que a exigência de prévio requerimento 
de segunda avaliação se mostra dispensável como prévio requisito para deduzir impugnação judicial, 
o que manifestamente sucede no caso dos autos em que a suposta ilegalidade dos actos de avaliação 
se situa a montante destes, em razão da invocada ilegalidade do despacho que ordenou a avaliação dos 
prédios segundo as regras do CIMI.

Exigir -lhes, neste caso, a prévia dedução de requerimento de segunda avaliação dos imóveis seria 
impor -lhes a prática de actos inúteis (e além do mais dispendiosos), obrigando -os a um compasso de 
espera apenas necessário para se ter como aberta a via de impugnação judicial do seu resultado, na qual 
a alegada ilegalidade do despacho que determinou a avaliação poderia ser a final conhecida pelo tribunal.

Daí que este condicionalismo legal da impugnação judicial da impugnação de valores patrimoniais 
não lhes seja exigível.

Não haverá, pois, por esta via, obstáculo à convolação da acção deduzida em impugnação judicial 
dos actos de avaliação, convolação esta que é de determinar, ex vi do disposto no n.º 3 do artigo 97º da 
LGT e do n.º 4 do artigo 98.º do CPPT, pois que a acção apresentada foi -o em tempo de ser apreciada 
como impugnação judicial (atento a que as notificações das avaliações datam de 3 de Novembro de 2010 
 - cfr. docs. 2 a 8, a fls. 14 a 20 dos autos  -, e a acção foi autuada em 1ª instância em 3/12/2010 – cfr. a 
respectiva folha de rosto  -, logo, manifestamente dentro do prazo de 90 dias contado da notificação).

Nestes termos, haverá que conceder provimento ao recurso, revogando a sentença recorrida na 
parte em que não convolou a acção deduzida em impugnação judicial dos actos de avaliação, baixando 
os autos ao tribunal “a quo” para conhecimento do pedido, se a tal nada mais obstar.

 - Decisão -
7  - Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do 

Supremo Tribunal Administrativo em conceder provimento ao recurso, revogando a sentença recor-
rida na parte em que não convolou a acção deduzida em impugnação judicial dos actos de avaliação, 
convolação que aqui se determina, baixando os autos ao tribunal “a quo” para conhecimento do mérito 
desta, se a tal nada mais obstar.

Sem custas, pois a recorrida Fazenda pública não contra -alegou.

Lisboa, 19 de Outubro de 2011. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Francisco Rothes — Dulce 
Neto. 
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 Acórdão de 19 de Outubro de 2011.

Assunto:

Concessão de uso privativo de terreno do domínio público hídrico. Direito de super-
fície sobre o terreno. Direito de propriedade sobre as construções ali implantadas. 
Incidência de IMI sobre o terreno e as construções nele implantadas.

Sumário:

 I — Não está sujeito a IMI o titular de subconcessão de terreno do domínio público 
hídrico, uma vez que este não pode considerar -se terreno para construção no sen-
tido conferido pelo Código, não sendo possível aqui interpretação analógica.

 II — Já nenhum obstáculo existe a que, relativamente às construções efectuadas no 
terreno e autorizadas no contrato de concessão (subconcessão), estas fiquem su-
jeitas a IMI, uma vez que o Decreto -Lei n.º 468/71 estabelece expressamente que 
as construções se mantêm na propriedade do concessionário (subconcessionário) 
enquanto durar a concessão (subconcessão).

Processo n.º 351/11 -30.
Recorrente: Vianapraia -Actividades Hoteleiras, S.A.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Valente Torrão.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1.“VIANAPRAIA  - ACTIVIDADES HOTELEIRAS, SA”, devidamente idª. nos autos, inconfor-
mada com a decisão do TAF de Braga, datada de 05JUN.09, que julgou improcedente a IMPUGNAÇÃO 
JUDICIAL por si instaurada contra a FAZENDA PÚBLICA, respeitante a liquidações de IMI dos anos 
de 2003 a 2006, dela veio recorrer, apresentando alegações nas quais conclui:

A. Quanto à “parcela de terreno” do domínio público hídrico, inscrita sob o artigo matricial 
n.º 2559, a que correspondem as liquidações de IMI relativas aos anos de 2003 e 2004:

1ª). Entende a douta sentença, subscrevendo a tese do Fisco, de que a R. é SUPERFICIÁRIO 
daquela parcela de terreno do domínio público hídrico 3 e, consequentemente, deve ser sujeita a IMI!

Mas assim não pode ser, pois,
2ª). A R. celebrou tão só uma “Escritura de subconcessão de uso privativo de uma parcela de 

domínio público hídrico que o Município de Viana do Castelo faz à firma VIANAPRAIA  - Actividades 
Hoteleiras, Lda.”.

3ª). Tal “subconcessão de uso privativo de uma parcela de domínio público hídrico” efectuou -se 
“com subordinação ao regime legal instituído pelo Decreto -Lei n.º 468/71, de 5 de Novembro”,

4ª). E ainda “às disposições constantes do Regulamento das Condições de Concessão do Uso 
Privativo, aprovado pela Assembleia Municipal...”, conforme consta da referida escritura pública.

5ª). Ora, é sobre esta parcela de TERRENO (lote) que o Fisco pretende cobrar IMI (um imposto), 
relativo aos anos de 2003 e 2004, conforme decorre das liquidações impugnadas, porque considera 
que a R. tem, quanto à parcela de TERRENO do domínio público Hídrico, a qualidade de “Tipo de 
proprietário  - 04  -Superficiário”.

6ª). Tal enquadramento (como superficiário) resultou apenas do facto de a R. assim o ter declarado, 
ainda que de forma indevida, mas também porque as hipóteses que decorrem dos próprios modelos 
de inscrição (Modelo 1) não consentem a inscrição de qualquer prédio para uma ocupação a título de 
subconcessionário de um lote de terreno do domínio público (!?).

7ª). Porém, a R. não é (não pode ser) SUPERFICIÁRIO porque não tem (não pode ter) um qualquer 
“direito de superfície” sobre a parcela de TERRENO do domínio público hídrico, sendo que apenas 
tem, de facto e até por imposição da lei que regulamenta aquele domínio público, o “uso privativo de 
uma parcela de domínio público hídrico”, conforme resulta não só do referido contrato e seus anexos, 
mas também por imposição da lei que regulamenta o domínio público hídrico,

8ª). ainda que haja sido erradamente inscrita matricialmente como tal, em termos que a identifi-
caram como “Tipo de proprietário  - 04  - Superficiário”.

9ª). Aliás, diga -se em abono da verdade, a R. nunca poderia ter qualquer outra forma de uso ou 
utilização daquele domínio público hídrico que não fosse, como foi, por contrato de subconcessão 
(porque o próprio município de Viana do Castelo é, ele próprio e por sua vez, concessionário da mesma 
parcela por contrato de concessão com o Instituto Portuário do Norte, este sim, único e legítimo pro-
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prietário de tal domínio), dado que, em geral, assim o impõe a legislação quanto à afectação de bens 
que pertençam aquele domínio público.

10ª). Isto é, não pode o domínio público em geral, e em particular o domínio público hídrico aqui 
em causa, ser objecto de uma qualquer forma de apropriação privada que não seja apenas por um tipo 
contratual específico e único: um contrato de concessão ou um contrato de subconcessão, como é o 
caso concreto.

11ª). Por isso, labora a douta sentença em nulidade por oposição entre os factos e a decisão bem 
como em erro de julgamento, por vício de violação de lei, v.g. artigos 660.º/2, 668.º/l/c do CPC, ex -vi 
art.º 2.º/e e 125.º/l do CPPT e ainda dos art.ºs 17.º e 18.º/1/2 do DL 468/71, de 5 de Novembro.

Sem prescindir,
B. Quanto às “instalações implantadas” na parcela de terreno do domínio público hídrico, 

inscritas sob o artigo matricial n.º 2553, a que correspondem as liquidações de IMI relativas aos 
anos de 2005 e 2006:

12ª). Entende a douta sentença, ultrapassando até a tese do Fisco e os factos inscritos matricialmente 
(atribuindo -se -lhe apenas a qualidade de Superficiário) que a R. é, ou deve ser entendida antes como 
PROPRIETÁRIO das instalações implantadas na parcela de terreno do domínio público hídrico, aliás, 
por força do “artº 8º, nº.s l e 2 do respectivo Código” como expressamente refere, ainda que apenas o 
n.º 1 se refira a tal qualificativo!

Mas, assim, também não pode ser, pois,
13ª). A R. foi autorizada, pela referida escritura pública e Regulamento de Concessão de Uso Pri-

vativo, a proceder à implantação de instalações para desenvolver nelas uma actividade económica com 
cariz de utilidade pública (estabelecimento aberto ao público), ainda que também limitada no tempo, 
isto é, 30 anos, tantos quantos o prazo da subconcessão daquela parcela de terreno  - lote.

14ª. Porém, é sobre estas mesmas INSTALAÇÕES que o Fisco também pretende cobrar IMI, agora 
relativo aos anos de 2005 e 2006, conforme decorre das liquidações impugnadas, porque considera que 
a R. será agora também “Tipo de proprietário  - 04  - Superficiário”(!).

15ª). De facto, ao proceder à inscrição matricial das referidas instalações (ainda que de forma 
indevida, como já se referiu, dada a natureza do contrato celebrado não o devia ter feito, tão pouco os 
serviços fiscais o deviam ter aceite nesses termos) fê -lo também na qualidade de SUPERFICIÁRIO, 
conforme está expresso na respectiva declaração Modelo 1: “Tipo de proprietário: 04 -Superficídrio” e 
consta certamente do processo administrativo.

16ª).Isto é, nunca foi assumida a qualidade de PROPRIETÁRIO quanto às referidas instalações, 
seja pela R., seja pelo próprio Fisco!

17ª). Assim sendo, a R. não pode ser vista como SUPERFICIÁRIO quanto às referidas instalações 
implantadas na mesma parcela de terreno, porquanto, mais uma vez, o domínio público em geral, mas 
o domínio público hídrico em particular, não é susceptível de ter uma afectação com essa natureza, isto 
é, como beneficiário de um direito de superfície onde pudesse implantar instalações que, consequen-
temente, lhe atribuíssem depois a qualidade em questão: superficiário.

18ª). Ora, como já se disse e demonstrou, se não tem, ou sequer pode ter, um direito de superfície, 
como pode ser havido como superficiário quanto a instalações implantadas em parcela do domínio 
público?!

19ª). Todavia, a douta sentença vai mais longe e até entende que deve consignar à R. a qualidade 
de PROPRIETÁRIO e não de superficiário!?

20ª). Assim, pior ainda, a douta sentença pretendeu ver na R. não um SUPERFICIÁRIO, quanto 
às referidas instalações, mas antes como um verdadeiro PROPRIETÁRIO, posicionando -se, por isso, 
para além do objecto da discussão!..

21ª). De facto, o R. também não é (não pode muito menos ser vista como) PROPRIETÁRIO das 
INSTALAÇÕES implantadas naquela parcela de terreno do domínio público hídrico a que corresponde 
o artigo matricial 2553, tal como pretendeu a douta sentença,

22ª). Pois, não tem (nunca poderá ter) a propriedade do que quer que seja sobre bens inseridos 
no domínio público hídrico, tanto mais que quaisquer “instalações implantadas” em tal domínio pú-
blico acabam sempre revertendo (sem contrapartida, que não seja o seu uso pelo período do contrato 
de subconcessão) para o proprietário do domínio, aliás, nos termos da lei que regulamenta o tipo de 
(sub)contrato em causa, como já se deixou explícito,

23ª). ainda que haja sido inscrita matricialmente em termos que a identificaram também como 
“Tipo de proprietário  - 04  - Superficiário”, conforme resulta da mesma inscrição matricial, e não 
propriamente como proprietário pleno.

24ª). Aliás, diga -se em abono da verdade e insistindo, a R. nunca poderia ter qualquer outra forma 
de uso ou utilização daquele domínio público hídrico que não fosse, como foi, por contrato de subcon-
cessão (porque o próprio Município de Viana do Castelo é, ele próprio e por sua vez, concessionário da 
mesma parcela por contrato de concessão com o Instituto Portuário do Norte, este sim, único e legítimo 
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proprietário de tal domínio), dado que, em geral, assim o impõe a legislação quanto à afectação de bens 
que pertençam aquele domínio público.

25ª). Isto é, não pode o domínio público em geral, e em particular o domínio público hídrico aqui 
em causa, ser objecto de uma qualquer forma de apropriação privada que não seja apenas por um tipo 
contratual específico e único: um contrato de concessão ou um contrato de subconcessão, como é o 
caso concreto.

26ª). Por isso, labora a douta sentença em nulidade por oposição entre os factos e a decisão, bem 
como em erro de julgamento, por vício de violação de lei, v.g. artigos 660.º/2, 668.º/l/c do CPC, ex -vi 
art.º 2.º/e e 125.º/l do CPPT e ainda dos art.ºs 17.º e 18.º/l/2 do DL 468/71, de 5 de Novembro.

Sem prescindir,
27ª). A douta sentença procede, nos termos em que o faz  - para qualquer das situações em análise: 

A (parcela de terreno) ou B (instalações implantadas)  - a uma integração analógica das normas de inci-
dência, ou seja, do conteúdo do artº 8º/2 do CIMI, pois, só nesses termos é que é possível admitir que 
a atribuição de um uso privativo de uma parcela de domínio público hídrico (parcela de TERRENO 
possa “transformar” ou fazer “equivaler” aquela qualidade (“uso privativo”) a um qualquer direito de 
superfície (logo, havido como SUPERFICIÁRIO), sendo certo que apenas este último tipo legal se 
mostra abrangido pela norma subjectiva de incidência em causa.

28ª). Por isso, labora a douta sentença em manifesta ilegalidade e inconstitucionalidade v.g. art.º 9.º e 
art.º 1524.º,ss. do Código Civil, art.º 8.º/2 do CIMI, art.º8.ºda LGT, art.º 103.º/2/3 e art.º 165.º/l/i, art.º 204.º 
e art.º 266.º da CRP, e ainda art.º 11.º/1/2/4 da LGT.

Sem prescindir,
29ª). A douta sentença procede, nos termos em que o faz, a uma nova integração analógica das 

normas de incidência, ou seja, agora do conteúdo do artº 8º/l do CIMI, pois, só nesses termos é que é 
possível admitir que a atribuição de um uso privativo de uma parcela de domínio público hídrico (par-
cela de TERRENO), ainda que autorizado a implantar INSTALAÇÕES, por período limitado de tempo 
(30 anos), e para o exercício de uma actividade com cariz de utilidade pública (estabelecimento aberto 
ao público), possa “transformar” ou fazer “equivaler” aquela qualidade (direito de “uso privativo”) a 
um direito de propriedade (logo, havido como PROPRIETÁRIO), como o faz apenas a douta sentença 
sobre recurso (que não o próprio Fisco!), sendo que apenas aquela qualidade (PROPRIETÁRIO) se 
mostra abrangido pela norma subjectiva de incidência em causa.

30ª). Aliás, como já se referiu, tão pouco o Fisco consignou à R. um enquadramento desse tipo 
(como proprietário?), antes considerou que a sua natureza matricial sempre seria a de um “Tipo de 
proprietário  - 04  -Superficiário”, tal como constará do processo administrativo, pelo que daqui haverá 
que retirar, naturalmente, as devidas ilações quanto à decisão ínsita na sentença.

31ª). Por isso, labora a douta sentença em manifesta ilegalidade e inconstitucionalidade v.g. 
art.º 9.º/2 e art.º 1302.º, ss., art.º 1304.º e art.º 1305.º do Código Civil, art.º 8.º/l do CIMI, art.º 8.º da 
LGT, art.º 103.º/2/3 e art.º 165.º/l/i, art.º 204.º e art.º 266.º da CRP, e ainda art.º 11.º/1/2/4 da LGT.

Sem prescindir,
32ª). A douta sentença erra ainda na fundamentação da matéria de facto provada, na alínea k), 

quando afirma que ao prédio omisso classificado como terreno para construção foi atribuído o ar-
tigo 2259.

33ª). De facto, como também já se salientou, tal artigo matricial é o 2559, como consta certa-
mente do processo administrativo e consta das próprias notas de liquidação que foram oportunamente 
impugnadas.

34ª). Por isso, labora a douta sentença em erro material, v.g. art.º 667º. /l do CPC, ex -vi art.º 2.º/e do 
CPPT. Sem prescindir,

35ª). A douta sentença interpreta erradamente o conteúdo dos artigos 11.º/3 da LGT e 8.º/l/2 do 
CIMI, porquanto:

36ª). A “substância económico dos factos tributários” não pode ser primeiro argumento para a 
interpretação, bem pelo contrário, a “dúvida” terá que ser deslindada, em primeira linha, pelas regras 
gerais, e só depois, se ainda assim “persistir dúvida” sobre o sentido das normas, é que se justificaria 
o recurso à disposição contida no art.º 11.º/3 da LGT.

Porém, no caso concreto, não se vislumbram:
37ª). Por um lado, nem “dúvida” sobre o sentido das normas de incidência, dado que a norma 

em causa (artº 8º/l/2 do CIMI) não a oferece, isto é, a norma é bem clara sobre o que pretende tributar: 
o PROPRIETÁRIO (art.º 8.º/l) e, eventualmente, o SUPERFICIÁRIO (art.º 8.º/2), qualquer uma das 
qualidades que a R. não tem, tão pouco pode ter, dado que se está a falar sobre uma eventual afectação 
privada do domínio público.

38ª). Por outro lado, se aquela “dúvida” não existe, como parece claro, como pode ela “persistindo” 
para que então de pudesse recorrer ao art.º 11.º/3 da LGT?

39ª). A doutrina supra citada demonstra à exaustão o sentido com que a norma deve ser apli-
cada,
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40ª). E muito menos tem razão para o ser no caso concreto, quando é certo que:
41ª). por um lado, as partes celebraram o contrato pretendido, e,
42ª). por outro lado, não podiam sequer celebrar qualquer outro de natureza diferente do contrato 

de subconcessão, porque a legislação em vigor tal não consente.
43ª). Por isso, labora a douta sentença em erro de julgamento, v.g. art.º 9.º, 1302.º, ss., art.º 1524.º, ss. 

do Código Civil, art.º 11.0/1/2/3 da LGT e art.º 8./1/2 do CIMI e art.º 17.º, 18.º e 19.º do DL 468/71.
Sem prescindir,
44ª). Atendendo à natureza do IMI como imposto sobre o PATRIMÓNIO, dir -se -á ainda que a R. 

não detém sequer qualquer PATRIMÓNIO, conforme se deixou bem expresso nos pontos 366, ss., em 
termos de poder computar -se o “valor patrimonial, correspondente a PRÉDIOS, nos termos em que 
estes conceitos jurídico -fiscais se mostram consignados no art.º 1º e 2.º do CIMI,

45ª). Pelo que haverá que concluir que não preenchendo, desde logo, os pressupostos objectivos 
de incidência, não pode também ser sujeito passivo (incidência subjectiva) do imposto, por força do 
que dispõe o art.º 8.º/1/2 do CIMI.

46ª). Assim sendo, a douta sentença interpreta erradamente as normas constantes destes artigos, 
pelo que labora em consequente erro de julgamento, v.g. art.º 1º e art.º 2.º do CIMI, art.ºs 9.º/l/2 e 202.º/2 
do Código Civil, 84.º da CRP e art.º 11.º/l/2/ da LGT.

Sem prescindir,
47ª). A R. entende, também no sentido explanado pela douta doutrina, que a tributação consig-

nada no CIMI para os direitos reais menores é INCONSTITUCIONAL, mormente quanto ao “direito 
de superfície” que apesar de tudo e em face do exposto, entende que não tem, nem pode ter, como 
ficou supra explanado, mas ao contrário do entendimento do Fisco, que o consigna como “Tipo de 
proprietário -04 - Superficiário” -, quer quanto à parcela de terreno, quer quanto às instalações implan-
tadas naquela,

48ª). Dizia -se, inconstitucional, tendo em vista que “Sendo assim, nestes casos, os usufrutuários, 
os superficiários, os titulares do direito de uso na propriedade resolúvel, os titulares de direitos reais 
de uso e de habitação, são obrigados a pagar imposto sobre capacidade contributiva que não têm, pelo 
que, estes tributos, enquanto Impostos sobre o património, são inconstitucionais.”

49ª). Por isso, a admitir -se a tributarão pretendida pela Fisco, incidente sobre a R. na qualidade 
de Superficiário e para todos os períodos em questão (2003, 2004, 2005 e 2006), ela seria ainda assim 
inconstitucional, por violação de princípios expressamente consagrados, ou seja,

50ª). É, assim, inconstitucional por violação dos princípios da igualdade e da capacidade contri-
butiva e da propriedade privada, v.g. art.ºs 13.º/2, 104.º/3 e 62.º/2 da CRP.

51ª). Também por isso, a douta sentença labora em ilegalidade e erro de julgamento ao não consignar 
o reconhecimento dessa inconstitucionalidade, como o determina o melhor entendimento doutrinário e 
do próprio Tribunal Constitucional, em violação do que dispõe o artº 204º da CRP.

Termos em que deve ser dado provimento ao presente recurso, anulando -se a decisão recorrida, 
com todas as consequências legais.

Assim, Vªs. Exas. farão, como sempre, inteira justiça.
2. Não foram apresentadas contra -alegações.
3. O Mº Pº suscitou a questão prévia da incompetência deste Supremo Tribunal em razão da hie-

rarquia, por entender estar em causa matéria de facto, já que nas conclusões das alegações se refere ter 
havido erro quanto ao artº 2259 (v. fls. 344).

4. Ouvidas as partes sobre esta questão prévia suscitada pelo MºPº, nada vieram dizer.
5. Colhidos os vistos legais, cabe agora decidir.
6. Com interesse para a decisão, foram dados como provados em 1ª instância os seguintes fac-

tos:
a) No dia 11 de Janeiro de 2002, através de escritura pública foi celebrado um acordo de “sub-

concessão de uso privativo de uma parcela de domínio público hídrico” entre o Município de Viana 
do Castelo e a impugnante.

b) De acordo com essa escritura, cujo teor consta de fls. 49 a 53 e aqui se dá por reproduzido, o 
Município de Viana do Castelo declarou subconcessionar à Impugnante, pelo prazo de 30 anos, contado 
do início de vigência do Contrato de Concessão de Uso Privativo do Domínio Público Hídrico outor-
gado entre a Câmara Municipal de Viana do Castelo e o Instituto Portuário do Norte, o lote do Parque 
Empresarial da Praia Norte, com a área de sete mil e oitocentos metros quadrados e área coberta de 
mil e seiscentos metros quadrados

c) A Impugnante, através da referida escritura declarou obrigar -se a efectuar os pagamentos das 
taxas iniciais de ocupação do lote, no mês seguinte ao da emissão da licença de utilização, pela Câmara 
Municipal, e nos anos subsequentes até ao fim de idêntico mês, da forma a seguir discriminada (...).

d) Mais declarou a Impugnante aceitar a subconcessão nos precisos termos que consta da referida 
escritura.
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e) Em 15 de Março de 2006, através da internet, a Impugnante enviou ao Serviço de Finanças 
de Viana do Castelo, a Declaração Modelo l para inscrição ou actualização de prédios urbanos na 
matriz.

f) Essa declaração reporta -se a um prédio urbano omisso na matriz e a que foi atribuído o ar-
tigo 2553, situado na freguesia de Viana do Castelo (Monserrate), Avenida de Cabo Verde, Parque 
Empresarial da Praia Norte, Lote 17, com afectação a “Serviços”, 4 pisos e 60 divisões.

g) Dessa declaração consta no campo referente ao “Tipo de proprietário” que a Impugnante é 
“superficiária”.

h) Ainda de acordo com essa declaração, a data da licença de utilização do referido prédio é a de 
27 de Maio de 2005.

i) O prédio referido na alínea f) foi edificado no lote de terreno que se menciona supra na alí-
nea b).

j) Em 22 de Maio de 2006, a Impugnante, através da internet, a Impugnante enviou ao Serviço 
de Finanças de Viana do Castelo, a Declaração Modelo l para inscrição ou actualização de prédios 
urbanos na matriz.

k) Essa declaração reporta -se a um prédio omisso a que veio a ser atribuído o artigo 2259, entre-
tanto eliminado, e é constituído por um terreno para construção e corresponde ao lote referido supra 
na alínea b).

l) Em 8 de Dezembro de 2007, a administração tributária procedeu às liquidações de IMI e juros 
compensatórios, relativas aos anos de 2003 e 2004 e respeitante ao prédio inscrito na matriz predial 
sob o artigo 2559 supra referido, conforme consta das demonstrações de fls. 29 e 31 e cujo teor aqui 
se dá por reproduzido.

m) Em 8 de Dezembro de 2007 a administração tributária procedeu às liquidações de IMI e juros 
compensatórios, relativas aos anos de 2005 e 2006 e respeitante ao prédio inscrito na matriz predial 
sob o artigo 2553 supra referido, conforme consta das demonstrações de fls. 33 e 35 e cujo teor aqui 
se dá por reproduzido.

n) O prazo para pagamento voluntário das quantias liquidadas terminou em 31 de Janeiro de 
2008.

o) A presente impugnação judicial foi apresentada em 4 de Abril de 2008.
7. O MºPº suscitou a questão da incompetência deste Supremo Tribunal em razão da hierarquia, 

dado que nas conclusões das alegações a recorrente refere ter existido erro de facto na referência ao 
artigo 2259.

As partes nada vieram dizer sobre a questão, pelo que cumpre decidi -la.
Ora, desde já se dirá que a referência ao artigo 2259 constitui mero lapso material, conforme 

resulta dos documentos juntos aos autos (v. fls. 29 e 31), sem qualquer relevância na decisão. O que 
está em causa, efectivamente é o artº 2559.

Pelo exposto improcede esta questão prévia.
8. De acordo com as conclusões das alegações da recorrente, são as seguintes as questões a co-

nhecer no presente recurso:
a) Saber se, relativamente ao terreno (IMI de 2002 e 2004), a sentença recorrida é nula por oposição 

entre os factos e a decisão, cometendo a mesma erro de julgamento por vício de violação dos artºs 17º 
e 18º do DL n.º 468/71, de 5 de Novembro (conclusões 1ª a 11ª);

b) Saber se, relativamente às construções realizadas no terreno concessionado, tendo a sentença 
considerada a recorrente superficiária ofendeu as normas legais mencionadas na alínea anterior (con-
clusões 12ª a 26ª);

c) Violação do disposto nºs nºs 1 e 2 do artº 8º do CIMI, por aplicação analógica (conclusões 27ª 
a 31ª e 44ª a 46ª);

d) Erro na fundamentação de facto (conclusões 32ª a 34ª).
e) Erro de interpretação dos artºs 11º, n.º 3 da LGT e 8º, nºs 1 e 2 do CIMI (conclusões 35º a 

43º);
f) Inconstitucionalidade por violação do princípio da igualdade e da capacidade contributiva e da 

propriedade, da interpretação dada na sentença quanto à aplicação do IMI à recorrente na qualidade 
de superficiária.

Vejamos então.
8.1. Se exceptuarmos a matéria referente ao erro de facto – artº 2259 – e à nulidade da sentença 

por contradição entre os factos e a decisão, todas as restantes questões se resumem a uma: a de erro de 
direito na apreciação da natureza do terreno e das construções nela implantadas, daí podendo derivar 
ofensa das normas legais acima indicadas.

Sendo assim, iremos apreciar estas questões.
8.2. Quanto ao erro de facto, como já acima se disse, trata -se de mero erro material, já que em 

parte alguma dos autos alguma vez se fez referência a tal artigo.
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Os doc.s de fls.29 e 31 indicam -nos claramente que estamos perante o artigo U -02559, sendo 
também esse o referido na petição inicial.

Este erro é, portanto, corrigido em face dos citados documentos.
8.3. Quanto à nulidade da sentença por contradição entre os factos e a decisão, verifica -se apenas 

que a sentença recorrida partiu do entendimento de que no caso ocorria a situação da existência de um 
direito de superfície da impugnante, para decidir pela bondade da liquidação impugnada. Daqui não 
decorre, todavia, qualquer «oposição entre os factos e a decisão», apenas por a decisão ser contrária 
ao entendimento da recorrente.

Improcede, assim, a invocada nulidade da sentença.
8.4. Como se referiu acima, nas restantes conclusões das suas alegações, a recorrente limita -se a 

divergir da sentença em termos que se reconduzem, no essencial, à alegação de erro de julgamento por 
parte daquela, porquanto assenta numa interpretação analógica da norma constante do n.º 2 do art. 8º do 
CIMI, já que apenas com recurso a tal interpretação é possível admitir que a atribuição do uso privativo 
de uma parcela de domínio público hídrico possa ser equiparada a um direito de superfície.

A questão a decidir resume -se, portanto, à de saber se ocorre este invocado erro de julgamento.
8.4.1. O artº. 8º do CIMI dispõe o seguinte:
«1 - O imposto é devido pelo proprietário do prédio em 31 de Dezembro do ano a que o mesmo 

respeitar.
2 - Nos casos de usufruto ou de direito de superfície, o imposto é devido pelo usufrutuário ou pelo 

superficiário após o início da construção da obra ou do termo da plantação.
3 - No caso de propriedade resolúvel, o imposto é devido por quem tenha o uso e fruição do 

prédio.
4 - Presume -se proprietário, usufrutuário ou superficiário, para efeitos fiscais, quem como tal 

figure ou deva figurar na matriz, na data referida no n.º 1 ou, na falta de inscrição, quem em tal data 
tenha a posse do prédio.

5 - Na situação prevista no artigo 81º o imposto é devido pela herança indivisa representada 
pelo cabeça -de -casal.»

As liquidações dos anos de 2003 e 2004 respeitam, tal como resulta dos documentos de fls. 29 
e 31 e da petição (artºs 2º e 3º) a “um prédio urbano  - terreno para construção”, a que foi atribuído o 
artigo 02559 da respectiva matriz, e as liquidações dos anos de 2005 e 2006 respeitam, tal como resulta 
dos doc.s de fls. 33 e 35 e da petição (artºs 4º e 5º) a um “prédio urbano  - serviços”, a que foi atribuído 
o artº U -02553 da respectiva matriz.

A decisão recorrida considerou que, em relação à parcela de terreno, não se pode falar de qual-
quer direito de propriedade por parte da impugnante, dado que tal parcela integra o domínio público 
hídrico.

Mas considerou que a impugnante foi tributada não como proprietária mas na qualidade de su-
perficiária dessa parcela de terreno, logo explicita que se trata, não do conceito de direito de superfície 
em sentido estrito, mas, antes, de um conceito de “direito de superfície” que abrange todas as situações 
em que a alguém é proporcionado um direito de gozo (real ou pessoal) sobre um prédio alheio cujo 
conteúdo faculta a possibilidade de construir ou manter nesse prédio uma obra ou uma plantação e, 
neste pressuposto, é de considerar que se enquadra na referida norma de incidência o concessionário 
de uso privativo de domínio público que envolva poderes de edificação.

Ou seja, não se caracteriza a impugnante como superficiária estrita: a sentença caracteriza -a, 
enquanto subconcessionária de um terreno do domínio público hídrico, como titular de um direito 
enquadrável no conceito amplo de direito de superfície. E daí conclui que a liquidação é legal, uma 
vez que a norma de incidência contida no n.º 2 do art. 8º do CIMI abrange não só o titular do direito de 
superfície em sentido estrito (enquanto direito real com a configuração que lhe é conferida pelo nor-
mativo do art. 1524º do Código Civil), mas, também, todas as situações em que alguém é titular de um 
direito de conteúdo idêntico ao direito de superfície (do ponto de vista do aproveitamento económico 
do prédio), mesmo que esse direito não assuma a natureza de direito real e consista num mero direito 
pessoal de gozo ou na faculdade de construir ou manter uma obra em terreno alheio.

E é precisamente deste entendimento que a recorrente discorda (cfr. conclusões 467º e seguin-
tes).

Já quanto às liquidações relativas à construção do edifício implantado pela recorrente no terreno 
concessionado, a sentença recorrida considerou a sua legalidade, louvando -se no artº 21º, n.º 2 do 
DL n.º 468/71 que estabelece que envolvendo o uso privativo do domínio público a realização de obras 
as construções efectuadas se mantém na propriedade do titular da licença ou da concessão até expirar 
o respectivo prazo.

8.4.2. Como é sabido, a noção legal do direito de superfície vem estabelecida no art. 1524º do 
Código Civil e consiste na faculdade de construir ou manter, perpétua ou temporariamente, uma obra 
em terreno alheio, ou de nele fazer ou manter plantações .(1)
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Trata -se de um direito que, como diz a sentença recorrida, citando Pires de Lima – Antunes Varela, 
se desdobra em duas vertentes: «Por um lado, o superficiário é, ou virá a ser, proprietário da obra ou 
plantação. É de um verdadeiro direito de propriedade, sujeito à respectiva disciplina, que se trata. (...) 
A outra face do estatuto real do superficiário é a que se refere ao direito deste em relação ao terreno ou 
solo, no qual ficam implantadas a obra ou as árvores que lhe pertencem (...). O art. 1524º do Código 
Civil aponta inequivocamente como elemento fundamental (típico, específico) da superfície a relação 
do superficiário com o solo. É esse, de facto, não só o aspecto essencial, mas o elemento irredutível da 
superfície, visto a propriedade superficiária não existir enquanto a obra se não constrói ou a plantação 
se não faz».

No caso, a sentença interpreta o n.º 2 do art. 8º do CIMI com o sentido de que, apesar de a norma 
referir apenas como sujeitos passivos deste imposto o proprietário, usufrutuário e o superficiário, ali se 
englobam também o concessionário e subconcessionários do uso privativo do domínio hídrico, dado 
que o conceito de “direito de superfície” tem o sentido de abranger todas as situações em que a alguém 
é proporcionado um direito de gozo (real ou pessoal) sobre um prédio alheio cujo conteúdo faculta a 
possibilidade de construir ou manter nesse prédio uma obra ou uma plantação e, neste pressuposto, é 
de considerar que se enquadra na referida norma de incidência o concessionário de uso privativo de 
domínio público que envolva poderes de edificação.

Ora, atentando no disposto no art. 11º da LGT e considerando que o artº. 8º do CIMI se insere no 
âmbito das normas de incidência de tal imposto, não sofre dúvida que tal preceito legal não é passível 
de integração analógica. A exigência de que a disciplina dos elementos essenciais do imposto conste 
da lei (parlamentar) decorre do próprio princípio constitucional da legalidade fiscal e obsta a que o 
legislador deixe para o aplicador das leis  - a administração tributária ou o juiz – qualquer possibilidade 
de colmatação de lacunas, seja através do recurso à analogia, seja por qualquer outro modo de preen-
chimento de lacunas. Daí a regra inserida no n.º 4 deste art. 11º da LGT.

Por outro lado, também parece, hoje, assente que as normas tributárias se interpretam de acordo 
com os princípios gerais de hermenêutica jurídica, prevalecendo, mesmo no âmbito tributário, a 
aplicação dos critérios reconhecidos pelo art. 9º do CCivil. Como referem Diogo Leite de Campos e 
Outros (LGT, Anotada, 3ª Edição, Anotação 2 ao art. 11º, pags. 75 e sgts.), «… É bem conhecido que o 
Direito fiscal utiliza conceitos recebidos do ordenamento jurídico privado, do Direito administrativo e 
de outros ramos de Direito. Haverá, assim, a tendência de sujeitar a interpretação das normas tributárias 
aos critérios admitidos, nos outros ramos de Direito. E, também, a qualificar os conceitos recebidos do 
modo porque o são no ramo de Direito de origem.

São particularmente importantes os conceitos provenientes do direito privado, quanto ao direito 
dos impostos em especial. E os conceitos provenientes do direito administrativo, nas normas de pro-
cedimento administrativo. (…)

Assim, os ramos do Direito tributário de mais ampla tradição civilística, como os impostos so-
bre a transmissão dos bens e os impostos sobre as sucessões, estão assentes em conceitos do Direito 
privado. (…)

Não está em causa que o Direito tributário possa qualificar qualquer conceito com o sentido 
que considere conveniente. Mas não é menos certo que, normalmente, tais conceitos apresentarão, no 
âmbito tributário, um sentido semelhante ou muito próximo do que lhes é atribuído nos seus ramos de 
origem.

A pesquisa prévia sobre o sentido dos conceitos nos seus ramos de origem terá, além disso, 
duas grandes vantagens: primeiro permitir salvaguardar a unidade do Direito; depois, favorecer 
o avanço técnico do Direito tributário, através da recolha de conceitos já longamente estudados 
noutros ramos de direito, o que permitirá uma maior certeza e segurança das relações jurídicas 
tributárias.» (…)

«Há que distinguir interpretação extensiva e aplicação analógica. Parece que entre interpretação 
extensiva e aplicação analógica não existe uma diferença qualitativa mas sim quantitativa. Limitando -se 
a primeira a estender o significado dos conceitos utilizados para além do sentido literal dos mesmos; 
enquanto que, através da aplicação analógica se estendem os conceitos utilizados a uma situação de 
facto não expressamente regulada na lei.» (Ibidem, Anotação 5)

Retornando, então, à alegação da recorrente, julgamos que, independentemente da questão de sa-
ber se estamos aqui perante uma interpretação que entra no domínio da integração analógica (proibida 
pela lei) ou se contém, ainda, no âmbito da interpretação extensiva (que não é proibida pela LGT), a 
situação dos autos não se resolve mediante o recurso a essa elaboração jurídica.

É, certo que é inquestionável que o terreno onde a impugnante procedeu à edificação do prédio 
constitui um terreno do domínio público hídrico.

Ora, o direito de superfície (isto é, a concessão para plantar ou edificar em terreno alheio) é um 
direito real inerente a um imóvel, na maioria dos casos um prédio rústico, e que, no caso vertente, teria 
necessariamente de incidir sobre a parcela de terreno do domínio público.
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E, como é sabido, os terrenos do domínio público não podem ser objecto de contratos de natureza 
privatística, designadamente de contratos de constituição de direito de superfície. Eles apenas podem 
ser objecto de contratos administrativos de concessão, como resulta expressamente do DL n.º 468/71, 
de 5/11, que prevê o regime jurídico dos terrenos do domínio público hídrico.

Mas, embora sendo discutível se o direito do concessionário tem natureza jurídica de um verdadeiro 
direito real sobre coisa alheia, ou se tem natureza jurídica de direito pessoal de gozo sobre coisa pública 
(questão a que, aliás, a sentença recorrida dá resposta – afirmando, com suporte na jurisprudência e 
doutrina ali citadas, que pode qualificar -se como um direito pessoal de gozo de natureza pública), ou, 
ainda, se tem natureza jurídica de um mero direito obrigacional (cfr. Freitas do Amaral, A Utilização 
do Domínio Público pelos Particulares, Lisboa, 1965, 266 e sgts. – devendo ter -se em conta, apesar 
de tudo, que esta obra é anterior à reformulação do regime jurídico dos terrenos do domínio público 
hídrico, operada pelo DL n.º 468/71), o que nos parece manifesto é que os contratos de concessão de uso 
privativo do domínio hídrico por particulares não conferem a estes o estatuto de superficiários (direito 
real típico previsto no art. 1524º e sgts. do CCivil), estando os respectivos concessionários sujeitos 
a um regime jurídico autónomo e diferenciado daquele a que está sujeito o superficiário (embora os 
respectivos regimes possam ter algumas semelhanças em determinados aspectos).

Sendo assim, não sendo a impugnante, nem podendo ser, titular de qualquer direito de superfície 
sobre a dita parcela de terreno, que integra o domínio público hídrico, e não podendo, igualmente, 
de acordo com as regras de interpretação das normas jurídicas tributárias, reconduzir -se o conceito 
de superficiário inserto no n.º 2 do art. 8º do CIMI ao conceito de concessionário, as liquidações 
de IMI de 2003 e 2004 relativas ao terreno concessionado não podem manter -se, pelo que serão 
anuladas.

8.4.3. Relativamente à construção efectuada no terreno, a situação é diversa, pois, como se referiu 
na sentença, as construções efectuadas no terreno concessionado ficam na propriedade do titular da 
licença ou da concessão até expirar o respectivo prazo.

Neste sentido se decidiu também no Acórdão deste Supremo Tribunal, acima citado, com a se-
guinte fundamentação:

A dominialidade pública não obsta a que parcelas determinadas dos terrenos públicos sejam 
«destinados a usos privativos» (artº 17º do citado DL 468/71). Utilização privada essa que, atribuída 
mediante contrato administrativo, fica, como se disse, sujeita a um regime jurídico próprio, previsto no 
citado diploma legal e que é bem distinto do regime previsto no Código Civil para o direito de superfície.

Ora, de acordo com tal regime, as concessões, enquanto se mantiverem, conferem aos seus titu-
lares «o direito de utilização exclusiva, para os fins e com os limites consignados no respectivo título 
constitutivo, das parcelas dominiais a que respeitam», abrangendo poderes tais como os de «construção, 
transformação ou extracção» (art. 20º) e caso a utilização permitida envolver a realização de obras 
ou alterações, o direito do uso privativo abrange poderes de construção, transformação ou extracção, 
conforme os casos, «entendendo -se que tanto as construções efectuadas como as instalações desmon-
táveis se mantêm na propriedade do titular da licença ou da concessão até expirar o respectivo prazo» 
(nº 2 do art. 21º, com sublinhado nosso), podendo mesmo, embora com autorização da entidade que 
conferiu a concessão, transmitir para outrem essas construções ou hipotecá -las (art. 25º), tendo direito, 
em caso de rescisão da concessão, a uma indemnização equivalente ao custo das obras realizadas e das 
instalações fixas que ainda não possa estar amortizado (nº 2 do art. 28º) e sendo que uma vez expirado 
esse o prazo «as obras executadas e as instalações fixas revertem gratuitamente para o Estado» (art. 21º 
e 26º, todos do citado DL).

Ou seja, em termos de conteúdo do direito de uso privativo, o direito do concessionário sobre os 
edifícios ou prédios que tenha construído na área afectada ao seu uso privativo é, nos termos da lei, 
um verdadeiro direito de propriedade.

E, assim sendo, adquirindo o concessionário ou subconcessionário o estatuto de proprietário das 
construções que edificou no exercício do direito de uso privativo do terreno do domínio público, as 
quais são objecto de descrição autónoma tanto no registo predial como na matriz predial, como prédios 
urbanos, torna -se inquestionável que ele é o sujeito passivo de IMI, nos termos do n.º 1 do art. 8º do 
Código do IMI, segundo o qual «O imposto é devido pelo proprietário do prédio em 31 de Dezembro 
do ano a que o mesmo respeitar», não havendo qualquer interpretação extensiva ou aplicação analógica 
do preceito (só ocorre interpretação extensiva quando a solução para uma determinada hipótese não 
está contida no texto da lei mas é abrangida pelo seu espírito e só ocorre integração analógica quando 
a solução de determinada hipótese não se encontra nem na letra nem no espírito da norma) nem, con-
sequentemente se verificando as invocadas inconstitucionalidades.

Portanto, e independentemente de existência de algumas limitações ao direito de propriedade, a 
verdade é que a recorrente, enquanto se mantiver titular da concessão, é a verdadeira proprietária das 
construções, constituindo -se, por isso sujeito passivo de IMI.

8.4.4. A recorrente invocou ainda que a tributação consignada no CIMI para os direitos reais me-
nores é INCONSTITUCIONAL, mormente quanto ao “direito de superfície” que apesar de tudo e em 
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face do exposto, entende que não tem, nem pode ter, como ficou supra explanado, mas ao contrário do 
entendimento do Fisco, que o consigna como “Tipo de proprietário -04 - Superficiário” -, quer quanto à 
parcela de terreno, quer quanto às instalações implantadas naquela,

Isto porque “Sendo assim, nestes casos, os usufrutuários, os superficiários, os titulares do direito 
de uso na propriedade resolúvel, os titulares de direitos reais de uso e de habitação, são obrigados a 
pagar imposto sobre capacidade contributiva que não têm, pelo que, estes tributos, enquanto Impostos 
sobre o património, são inconstitucionais.”

Por isso, a admitir -se a tributarão pretendida pela Fisco, incidente sobre a R. na qualidade de 
Superficiário e para todos os períodos em questão (2003, 2004, 2005 e 2006), ela seria ainda assim 
inconstitucional, por violação dos princípios da igualdade e do capacidade contributiva e da proprie-
dade privada.

Quanto à tributação do terreno, atenta a posição acima assumida, esta questão deixa de ter rele-
vância.

Quanto à tributação das construções, não se vê violação de nenhum dos princípios constitucionais 
invocados.

Com efeito, quanto ao princípio da igualdade, considerando -se a mesma proprietária das instala-
ções, paga imposto nos mesmos termos dos outros proprietários de prédios urbanos.

Quanto ao princípio da capacidade contributiva, também não se vê a sua ofensa, já que não se 
exige imposto que não seja exigido a outros contribuintes com igual capacidade contributiva – pro-
prietários de imóveis.

Finalmente, também não se vê onde esteja a violação do princípio da propriedade privada, se essa 
propriedade lhe é reconhecida, quer pela sentença, quer pela lei (DL 468/71).

9. Nestes termos e pelo exposto, decide -se conceder parcial provimento ao recurso:
a) Revogando -se a decisão recorrida na parte em que considerou a legalidade do IMI dos anos 

de 2003 e 2004, julgando -se procedente, nesta parte, a impugnação e anulando -se as respectivas li-
quidações;

b) Manter, no mais, a decisão recorrida com a consequente improcedência da impugnação na parte 
referente ao IMI dos anos de 2005 e 2006, e a manutenção das respectivas liquidações.

Custas pela recorrente na proporção do vencimento.

Lisboa, 19 de Outubro de 2011. — Valente Torrão (relator) — Dulce Neto — Casimiro Gonçal-
ves.

(1) (Seguimos aqui o Acórdão deste Supremo Tribunal, de 02.06.2010.   — Processo n.º 027/2010, sobre a mesma 
questão e recorrente, embora limitada ao IMI de 2007, referente ao imóvel construído no terreno concessionado.) 

 Acórdão de 19 de Outubro de 2011.

Assunto:

Nulidade da sentença. Omissão de pronúncia. Convolação. Pedido subsidiário.

Sumário:

 I — Não é nula, por omissão de pronúncia, a sentença que não deixe de apreciar questão 
que deva conhecer ou cujo conhecimento esteja prejudicado pela solução dada a 
outra (artigos 125.º, n.º 1 do Código do Procedimento e do Processo Tributário e 
668.º,n.º 1, alínea d) e 660.º n.º 2 do Código de Processo Civil).

 II — Diz -se subsidiário o pedido que é apresentado ao tribunal para ser tomado em 
consideração no caso de não proceder um pedido anterior (cfr. o n.º 1 do ar-
tigo 469.º do Código de Processo Civil).

 III — Não obsta à convolação da petição de oposição em requerimento de arguição de 
nulidade da citação a apresentar no processo executivo a existência de pedido 
subsidiário para o qual a oposição constituía meio processual adequado, pois que 
ainda que a cada um dos pedidos (principal e subsidiário) correspondam formas 
processuais diferentes, deve prevalecer a forma adequada ao pedido principal, 
pois o subsidiário só deve ser apreciado em caso de improcedência do pedido 
principal (artigo 469.º n.º 1 do Código de Processo Civil).
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Processo n.º 418/11 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Vítor Carlos Gil Conde Gagean.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Isabel Marques da Silva.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
 - Relatório  -
1 – A Fazenda Pública recorre para este Supremo Tribunal da sentença do Tribunal Adminis-

trativo e Fiscal do Porto de 22 de Dezembro de 2010, que, nos autos de oposição à execução fiscal 
n.º 3360200201518267, deduzida por Vitor Carlos Gil Conde Gagean, decidiu anular todo o proces-
sado desde a petição inicial (que se aproveita bem como os documentos a ela juntos), determinando 
a convolação dessa petição em requerimento de arguição de falta/nulidade de citação, a ser junto 
ao próprio processo de execução para aí ser apreciada como tal, para o que apresentou as seguintes 
conclusões:

A. Determinou a douta sentença recorrida a convolação da oposição em requerimento de ar-
guição de falta/nulidade de citação a ser junto no próprio processo de execução fiscal para aí ser 
apreciado como tal.

B. Para assim decidir, o Tribunal  “a quo” -  assinala que apesar de o oponente alegar, subsi-
diariamente, a falsidade do título executivo, da leitura da petição inicial resulta que o fim visado, a 
título principal é o de que lhe seja feita a citação para a execução (como pede a final), e que a questão 
da falsidade/nulidade da citação apresenta -se como uma verdadeira questão prévia relativamente à 
questão de saber se existe (ou não) falsidade do título executivo.

C. Considerando o disposto nos art.s 97º nº3, da LGT, e 98º, nº4, do CPPT, e afirmando que 
o pedido de que seja ordenada a realização de citação válida, na pessoa do oponente, coaduna -se 
com a natureza do requerimento de arguição da falta/nulidade da citação a dirigir ao processo 
de execução fiscal, conclui a douta sentença recorrida pela viabilidade da convolação dos pre-
sentes autos em requerimento a tramitar no processo de execução fiscal decidindo no sentido já 
identificado.

D. Ressalvado o devido respeito, não se conforma a Fazenda Pública com esta decisão, porquanto 
a sentença recorrida fez uma errónea aplicação da lei, uma vez que não procedeu ao princípio do 
favorecimento da instância vertido no artigo 199.º do CPC.

E. O “quid decidendum” - pode sintetizar -se na questão de saber se, tendo o autor cumulado 
pedido adequado à forma processual empregue com outro inadequado, cabe ao julgador seleccionar 
um desses pedidos formulados, convertendo -o em requerimento dirigido à Administração Tributária 
no âmbito de processo de execução fiscal, mais ainda se o pedido preterido era o adequado à forma 
processual empregue.

F. Resulta do mencionado art. 199º do CPC, designadamente do seu nº4, que, quando a nulidade 
da citação não é o único fundamento de oposição invocado, e entre os invocados se inclua algum 
que esteja previsto como tal no art. 204.º (vide a alínea c) do n.º 1 desse normativo).

G. A solução é considerar sem efeito o pedido para o qual o processo não é adequado, como se 
infere da solução dada a uma questão paralela no n.º 4 do art. 193.º do CPC.

H. Nesse sentido aponta Jorge Lopes de Sousa, in CPPT Anotado e Comentado, 5ª ed., 2º vol., 
em nota 17 ao art. 165.º e em nota 46 ao art. 204º,

I. e a jurisprudência mais recente do STA, nomeadamente nos acórdãos tirados em 11.02.2008, 
proc. 0875/08, em 08.07.2009, proc. 0242/09, em 24.03.2010, proc. 0956/09, e, se bem que de modo 
lateral, com menção a anotação de Alberto dos Reis, no acórdão de 13.10.2010, proc. 0455/10, 
conforme pugnado já em contestação, incorrendo a sentença recorrida em omissão de pronúncia 
quanto a este ponto.

J. A Fazenda Pública dissente também da caracterização que a sentença faz pedidos que a 
priori não são compatíveis com a forma de processo empregue como estando numa relação de sub-
sidiariedade entre si (segundo o art. 469.º do CPC),

K. Porque só se preenchidas as exigências de competência do tribunal e da forma do processo 
é que se pode falar ajustadamente de pedido principal e de pedido subsidiário, mesmo que contra-
ditórios entre si.

L. A Fazenda Pública dissente, ainda, da caracterização que a sentença recorrida faz da ques-
tão atinente à falta/nulidade da citação como prévia em relação à questão da falsidade do título 
executivo,

M. tanto porque a falsidade do título afigura -se prévia à citação sob o ponto de vista da tramita-
ção da execução, como a mais estável tutela das pretensões do oponente leva a que se dê preferência 
àquela que, ao invés da realização da venda válida, potencialmente determine a extinção da instância 
executiva, impedindo definitivamente a realização do acto, por sinal a que no caso em apreço se 
coaduna com a forma processual empregue.
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N. Por consequência, dever -se -á anular a douta sentença recorrida, determinando -se a prosse-
cução da oposição quanto ao pedido e causa de pedir adequados a essa espécie processual.

O. Ao não decidir deste modo, a douta sentença sob recurso incorreu em erro de julgamento 
por errónea aplicação do direito, e omissão de pronúncia, violando para além das disposições legais 
supra citadas, ainda os art.s 125.º e 211º, nº1, do CPPT e os art.s 668º, nº1, al.s b) e d), 669º, nº2, 
alínea a), do CPC.

Termos em que deve ser dado provimento ao presente recurso, declarando -se nula a sentença 
recorrida por omissão de pronúncia e errónea aplicação do direito, revogando -se a douta sentença 
recorrida, com as legais consequências.

2 – Não foram apresentadas contra -alegações.
3 – O Exmo Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal não emitiu parecer sobre o mérito 

do recurso.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
 - Fundamentação –
4 – Questões a decidir
Importa previamente julgar se a sentença recorrida enferma da nulidade por omissão de pronúncia 

que a recorrente lhe imputa, decidindo depois, em caso de improcedência desta, do alegado erro de 
julgamento

5 – Apreciando
5.1 Da alegada nulidade por omissão de pronúncia da sentença recorrida
Alega a recorrente enfermar a sentença recorrida de nulidade por omissão de pronúncia, uma vez 

que o Tribunal “a quo” se absteve de decidir as questões suscitadas pela Fazenda Pública em sede 
de contestação, a saber a de que quando a nulidade da citação não é o único fundamento de oposição 
invocado, e entre os invocados se inclua algum que esteja previsto como tal no art. 204.º (vide alínea c) 
do n.º 1 desse normativo a solução a solução é considerar sem efeito o pedido para o qual o processo 
não é adequado, como se infere da solução dada a uma questão paralela no n.º 4 do art. 193.º do CPC, 
dando a devida prevalência ao princípio do favorecimento da instância (cfr. os números 33, 20 e 21 
das alegações de recurso e respectiva conclusão O).

O tribunal “a quo” sustentou a inexistência de nulidade nos seguintes termos (fls. 214 dos au-
tos):

«A Fazenda Pública vem em sede de recurso sustentar a nulidade da sentença proferida por omissão 
de pronúncia, nos termos da alínea d) do n.º 1 do art. 668º do CPC e art. 125º, nº1 do CPPT.

Se bem entendemos as alegações de recurso, a recorrente sustenta a referida omissão no facto de, 
no seu entendimento, o Tribunal não se ter pronunciado acerca de um dos fundamentos da oposição 
– falsidade do título executivo.

Vejamos.
É certo que o Tribunal não se pronunciou sobre um dos fundamentos invocados na oposição.
Porém, a apreciação de tal fundamento ficou prejudicada pela decisão que foi tomada no caso 

concreto; ou seja, entendeu o Tribunal (bem ou mal é outra questão) que o pedido principal era o da 
falta de citação e, consequentemente, determinou a convolação da petição em requerimento dirigido 
ao órgão de execução fiscal.

Face ao decidido e aos fundamentos dessa decisão, naturalmente que ficava prejudicada a apre-
ciação do outro fundamento invocado.

Afigura -se -nos que o alegado pela Fazenda Pública (ora recorrente), pode ser susceptível de ser 
enquadrado num eventual erro de julgamento mas não configura a nulidade prevista na alínea d) do 
n.º 1 do art. 668.º do CPC.

V. Ex.as, contudo, melhor decidirão.» (fim de citação)
Vejamos.
Nos termos do n.º 1 do artigo 125.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT) 

constitui causa de nulidade da sentença, entre outras, a falta de pronúncia sobre questões que o juiz 
deva apreciar, considerando -se como tais, nos termos do n.º 2 do artigo 660.º do Código de Processo 
Civil (CPC), aplicável ex vi da alínea e) do artigo 2.º do CPPT, todas as questões que as partes tenham 
submetido à sua apreciação, exceptuadas aquelas cuja decisão esteja prejudicada pela solução dada 
a outras.

No caso dos autos, quer se entenda que a imputada nulidade por omissão de pronúncia da sen-
tença recorrida resulta, na tese da Fazenda Pública, de o tribunal “a quo” se ter abstido de decidir as 
questões suscitadas pela Fazenda Pública em sede de contestação, a saber a de que quando a nulidade 
da citação não é o único fundamento de oposição invocado, e entre os invocados se inclua algum que 
esteja previsto como tal no art. 204.º (vide alínea c) do n.º 1 desse normativo a solução a solução é 
considerar sem efeito o pedido para o qual o processo não é adequado, como se infere da solução 
dada a uma questão paralela no n.º 4 do art. 193.º do CPC, dando a devida prevalência ao princípio 
do favorecimento da instância (como a entendemos), quer se entenda que resultaria de o Tribunal não 
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se ter pronunciado acerca de um dos fundamentos da oposição - falsidade do título executivo (como 
o entendeu o tribunal “a quo”), improcede a arguida nulidade.

Entendendo a alegação da recorrente como referindo -se à não pronúncia sobre a falsidade do título 
executivo, manifesto é que, como sustentado, a apreciação de tal fundamento ficou prejudicada pela 
decisão que foi tomada no caso concreto – a da convolação da petição em requerimento de arguição 
de nulidade/falta de citação dirigido ao órgão de execução fiscal, não tendo, pois, o tribunal “a quo” 
de dele conhecer.

Entendendo a alegação da recorrente como referindo -se à abstenção de decisão sobre a questão 
suscitada na contestação de que quando a nulidade da citação não é o único fundamento de oposição 
invocado, e entre os invocados se inclua algum que esteja previsto como tal no art. 204.º (vide alínea c) 
do n.º 1 desse normativo a solução a solução é considerar sem efeito o pedido para o qual o processo 
não é adequado, como se infere da solução dada a uma questão paralela no n.º 4 do art. 193.º do CPC, 
dando a devida prevalência ao princípio do favorecimento da instância, consideramos que a sentença 
recorrida deu resposta à contestação oportunamente apresentada pela Fazenda Pública (a fls. 170 a 174 
dos autos), designadamente à excepção de erro na forma de processo aí invocada para apreciação da 
falta ou nulidade da citação. Não adoptou, é certo, antes afastou implicitamente, a solução jurídica 
proposta pela Fazenda Pública para o caso dos autos – a de considerar sem efeito o pedido para o qual 
o processo não era o adequado, prosseguindo o processo para apreciação do pedido para o qual é 
adequado  -, por ter julgado, em face do teor da petição inicial, que o pedido principal era o de falta/
nulidade da citação, não havendo, por isso, obstáculo à convolação.

Manifesto é, pois, que o juiz “a quo” não deixou de apreciar  - se bem, se mal é questão que se apre-
ciará a propósito do mérito da decisão e que não se confunde com a da arguição de nulidade da sentença 
 -, questão cujo conhecimento se lhe impunha, razão pela qual improcede a arguição de nulidade.

5.2 Do mérito da decisão recorrida
Alega também a recorrente que a sentença recorrida incorreu em erro de julgamento ao ter con-

volado a petição de oposição em requerimento de arguição de falta/nulidade de citação a ser junto no 
próprio processo de execução fiscal para aí ser apreciado como tal, não obstante ser também invocado 
como fundamento de oposição a “falsidade do título executivo”, quando impunha o princípio do favo-
recimento da instância vertido no artigo 199.º do CPC que quando a nulidade da citação não é o único 
fundamento de oposição invocado, e entre os invocados se inclua algum que esteja previsto como tal no 
art. 204.º (vide a alínea c) do n.º 1 desse normativo), a solução é considerar sem efeito o pedido para 
o qual o processo não é adequado, como se infere da solução dada a uma questão paralela no n.º 4 
do art. 193.º do CPC. Alega ainda que dissente também da caracterização que a sentença faz pedidos 
que a priori não são compatíveis com a forma de processo empregue como estando numa relação de 
subsidiariedade entre si (segundo o art. 469.º do CPC), porque só se preenchidas as exigências de 
competência do tribunal e da forma do processo é que se pode falar ajustadamente de pedido principal 
e de pedido subsidiário, mesmo que contraditórios entre si, bem como da caracterização que a sen-
tença recorrida faz da questão atinente à falta/nulidade da citação como prévia em relação à questão 
da falsidade do título executivo, tanto porque a falsidade do título afigura -se prévia à citação sob o 
ponto de vista da tramitação da execução, como a mais estável tutela das pretensões do oponente leva 
a que se dê preferência àquela que, ao invés da realização da venda válida, potencialmente determine 
a extinção da instância executiva, impedindo definitivamente a realização do acto, por sinal a que no 
caso em apreço se coaduna com a forma processual empregue.

Vejamos.
A caracterização efectuada pela sentença recorrida da questão da falta de citação como questão 

que vem suscitada a título principal e de que o fim visado, a título principal, pelo oponente, é o de 
que lhe seja feita a citação para a execução (como pede a final)  - cfr. sentença recorrida, a fls. 185, 
verso e 186  -, sendo a alegação relativa à falsidade do título executivo deduzida subsidiariamente, 
resulta inequivocamente do teor da petição inicial de oposição apresentada (a fls. 14 a 22 dos autos), 
na qual a questão da “falsidade do título executivo” surge após a invocação da “falta e da nulidade da 
citação”, para o caso de por absurdo assim se não entender, o que de forma alguma se concede e se 
aventa exclusivamente à cautela (cfr. fls. 20), o que é mais uma vez reiterado nos pedidos formulados 
a final  - em que se requer que seja ordenada a realização de citação válida na pessoa do oponente, 
por falta de citação, ou, caso assim não se entenda, requer que a presente oposição seja julgada 
totalmente procedente, extinguindo -se, em consequência, a execução, com todas as consequências 
legais (cfr. fls. 21 dos autos).

Ora, nos termos do n.º 1 do artigo 469.º do Código de Processo Civil, diz -se subsidiário o pedido 
que é apresentado ao tribunal para ser tomado em consideração no caso de não proceder um pedido 
anterior, sendo que, em razão da sua consideração apenas no caso de improcedência do pedido anterior, 
podem eles ser entre si incompatíveis (cfr. o n.º 2 do artigo 469.º do Código de Processo Civil).

Parece -nos que é neste sentido – de que o conhecimento do pedido subsidiário é necessariamente 
precedido do conhecimento de pedido anterior  -, e não em nenhum outro, que a sentença recorrida 
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caracterizou a questão da nulidade/falta de citação como “questão prévia”. Prévia relativamente ao co-
nhecimento do pedido de procedência da oposição com fundamento na falsidade do título executivo, pois 
que este último é formulado subsidiariamente, para o caso de improcedência do formulado primeiro.

Neste circunstancialismo, julgamos que nada obstava a decisão de convolar a petição de oposi-
ção em requerimento de arguição de nulidade, pois que ainda que a cada um dos pedidos (principal e 
subsidiário) correspondam formas processuais diferentes, deve prevalecer a forma adequada ao pedido 
principal, pois o subsidiário só deve ser apreciado em caso de improcedência do pedido principal (artigo 
469.º n.º 1 do Código de Processo Civil).

A invocação que a recorrente faz da jurisprudência deste Supremo Tribunal em casos disseme-
lhantes ao caso “sub judice” (pois os três primeiros Acórdãos citados na conclusão I) das alegações de 
recurso não versam sobre a hipótese de um dos pedidos ser formulado subsidiariamente e no citado 
Acórdão de 13 de Outubro de 2010 veio a concluir -se que ao pedido principal e ao pedido subsidiário 
cabia a mesma forma de processo) bem como da posição expressa por Jorge Lopes de Sousa (referida 
na conclusão H) das alegações) para situações que não revelam as particularidades que tem o caso dos 
autos – em que o pedido preterido é subsidiário  - em nada contribuem para invalidar o julgado recor-
rido, que não merece censura.

O recurso não merece provimento.
 - Decisão  -
8  - Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do Su-

premo Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso, confirmando a sentença recorrida.
Custas pela recorrente.

Lisboa, 19 de Outubro de 2011. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Francisco Rothes — Dulce 
Neto. 

 Acórdão de 19 de Outubro de 2011.

Assunto:

Reforma de acórdão.

Sumário:

 I — Nos termos das disposições combinadas dos artigos 669.º, n.º 2, e 716.º do Código 
de Processo Civil, é lícito a qualquer das partes requerer a reforma do acórdão 
quando tenha ocorrido manifesto lapso do juiz na determinação da norma aplicável 
ou na qualificação jurídica dos factos, constem do processo documentos ou outro 
meio de prova plena que, só por si, impliquem necessariamente decisão diversa 
da proferida e que o juiz, por lapso manifesto, não haja tomado em consideração.

 II — Prevê -se, assim, a reforma da decisão nas situações de manifesto erro de julga-
mento de questões de direito, erro esse que terá, portanto, de ser evidente, patente 
e virtualmente incontroverso.

 III — Mas, no caso de se não concordar com a decisão tomada, considerando até haver 
erro de julgamento nessa matéria, não é, para esse efeito, adequado o pedido de 
reforma do acórdão.

Processo n.º 497/11 -30.
Recorrente: SIBR Imobiliária, SA.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. António Calhau.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Adminis-
trativo:

I  - SIBR IMOBILIÁRIA, SA, recorrente nos presentes autos, notificada do acórdão de 29/6/2011, 
a fls. 231/241 v.º, vem expor e requerer o seguinte:

1. Em 17 e 18 das conclusões do recurso que interpôs para este Supremo Tribunal Administrativo, 
a recorrente referiu que em 35, 36 e 62 da sua petição da impugnação alegou que até a AT conclui que, 
relativamente aos contratos (factos 5 e 6 dados como provados), pelo menos é tributável a parte que a 
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AT designa por “prestações de serviços”, sendo que, sobre esta matéria alegada pela impugnante a douta 
sentença recorrida nem sequer se pronunciou, o que constitui violação do disposto no art.º 660.º, n.º 2 
do Código de Processo Civil (CPC), pelo que pode e deve este Supremo Tribunal conhecer daquela 
matéria alegada e, face ao art.º 100.º do CPPT, julgar a impugnação totalmente procedente.

2. A este propósito, o douto acórdão de fls. … decidiu que improcede a referida arguição da 
nulidade.

3. Porém, com o maior respeito que é devido, cremos que o assim doutamente decidido contém 
um lapso na qualificação jurídica dos factos, pelo que se justifica a sua reforma, nos termos da alínea a) 
do n.º 2 do art.º 669.º, aplicável por remissão dos art.ºs 716.º e 732.º, todos do Código de Processo Civil 
(CPC), estes por sua vez aplicáveis nos termos do disposto no art.º 140.º do Código de Processo nos 
Tribunais Administrativos (CPTA).

4. Na verdade, como a recorrente alegou em 36 e 62 da petição da impugnação judicial e resulta 
da parte final do n.º 7 do documento junto sob o n.º 6 àquela petição, a Administração Tributária (AT) 
conclui que, pelo menos, as prestações de serviços são de tributar em IVA.

5. Assim, também pelo menos em parte, a AT e a impugnante, ora recorrente, estão de acordo 
nessa tributação.

6. Consequentemente e como alegado em 70 da petição da impugnação, o valor do IVA de 
€ 523.737,79, pelo menos em parte é dedutível, sendo que em 71 da dita petição foi invocado o art.º 100.º 
do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT), o que significa que foi alegada a existência 
da fundada dúvida sobre a existência e quantificação do facto tributário.

7. Porém, sobre o atrás referido, designadamente quanto à concordância entre a AT e a impug-
nante de que as prestações de serviços são tributadas em IVA, e quanto à alegada existência da dúvida 
a que se refere o art.º 100.º do CPPT, a Meritíssima Juiz, salvo a melhor opinião de V. Exa., nenhuma 
apreciação fez, tendo, pois, ficado prejudicada a apreciação de matéria que era essencial para a boa 
decisão da causa.

Nestes termos,
Roga a V. Exa. se digne promover a reforma do douto acórdão de fls. … no sentido de ser reco-

nhecida a existência da nulidade da douta sentença de 1.ª instância, com as legais consequências, por 
ser essa a qualificação jurídica que está de acordo com o que decorre dos autos.

Notificada a recorrida para, querendo, se pronunciar sobre o requerido, a mesma nada disse.
Com dispensa de vistos, vêm os autos à conferência.
II  - Vem a recorrente pedir a reforma do acórdão desta Secção do STA proferido em 29/6/2011, 

a fls. 231/241 v.º destes autos.
Alega, para tanto, que o referido acórdão, ao decidir que improcedia a arguição da nulidade da 

sentença recorrida, contém um lapso na qualificação jurídica dos factos, pelo que se justifica a sua 
reforma, nos termos da alínea a) do n.º 2 do artigo 669.º do CPC.

Vejamos. Nos termos das disposições combinadas dos artigos 669.º, n.º 2, e 716.º do Código de 
Processo Civil, é lícito a qualquer das partes requerer a reforma do acórdão quando tenha ocorrido 
manifesto lapso do juiz na determinação da norma aplicável ou na qualificação jurídica dos factos, 
constem do processo documentos ou outro meio de prova plena que, só por si, impliquem necessaria-
mente decisão diversa da proferida e que o juiz, por lapso manifesto, não haja tomado em consideração.

E, como tem entendido tanto este Supremo Tribunal Administrativo como o Tribunal Constitu-
cional, prevê -se assim a reforma da decisão nas situações de manifesto erro de julgamento de questões 
de direito, erro esse que terá, portanto, de ser evidente, patente e virtualmente incontroverso  - cfr., 
respectivamente, os acórdãos de 16 de Novembro de 2000 – recurso n.º 46.455, de 17 de Março de 
1999 – recurso n.º 44.495, e de 11 de Julho de 2001 – recurso n.º 46.909, e Lopes do Rego, Comentário 
ao Código de Processo Civil, 1999, p. 444” (acórdão desta Secção do STA de 26/9/07, proferido no 
recurso n.º 828/06).

No caso em apreço, o que a recorrente invoca é que, tendo alegado determinados factos na petição 
inicial da impugnação e suscitado a sua apreciação com vista à comprovação da existência de fundada 
dúvida sobre a quantificação do facto tributário, a sentença recorrida nenhuma apreciação fez dos 
mesmos, o que determinaria a sua nulidade.

Ora, a esse respeito, afirmou -se no acórdão reformando expressamente que «… na decisão recor-
rida, a fls. 166 dos autos, a matéria alegada sobre a qual a Mma. Juíza a quo se não teria pronunciado 
foi, pelo contrário, devidamente ponderada e analisada, tendo -se concluído que as referidas presta-
ções de serviços consubstanciavam meras cláusulas acessórias, não tipificadas na disciplina jurídica 
civilística da locação, que as partes entenderam estabelecer como complemento do negócio jurídico 
celebrado, por se adaptarem aos interesses contratuais em presença, não tendo, porém, relevância 
económica enquanto operações efectuadas, a título oneroso, pelas quais os contratantes paguem uma 
determinada contrapartida e que, por si, sejam tributáveis».

Pode a requerente não concordar com a decisão tomada, considerando até haver erro de julga-
mento nessa matéria; porém, para esse efeito, não é adequado o pedido de reforma do acórdão, pois que 
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este apenas logra aplicação, como vimos, quando, por lapso manifesto do juiz, tenha ocorrido erro na 
determinação da norma aplicável ou qualificação jurídica dos factos, ou quando do processo constem 
documentos ou outros meios de prova plena que imponham decisão diversa da proferida por não terem 
sido tomados em consideração, em resultado, também, de lapso manifesto do juiz.

Com efeito, da leitura do acórdão reformando não se extrai que tenham sido cometidos erros desse 
tipo ou que o mesmo contenha qualquer lapso na qualificação jurídica dos factos.

Razão por que a pretensão da requerente não pode, por isso, proceder.
III  - Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do 

STA em indeferir a requerida reforma do acórdão.
Custas pela recorrente, fixando -se a taxa de justiça devida em 2 (duas) UCs.

Lisboa, 19 de Outubro de 2011. — António Calhau (relator) — Casimiro Gonçalves — Francisco 
Rothes. 

 Acórdão de 19 de Outubro de 2011.

Assunto:

Reversão da execução. Oposição à execução. Impugnação judicial. Erro na forma de 
processo. Convolação.

Sumário:

 I — É a oposição à execução fiscal e não o processo de impugnação judicial ou a 
reclamação prevista no artº 276º do CPPT o meio processual adequado para o 
revertido impugnar contenciosamente o despacho que ordena a reversão contra si.

 II — Tendo o contribuinte utilizado o processo de impugnação, só é possível a convo-
lação se a petição inicial tiver sido apresentada no prazo da oposição.

Processo n.º 525/11 -30.
Recorrente: João Alberto Ferreira Nunes Costa.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Ascensão Lopes.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Adminis-
trativo:

1 - Relatório:
JOÃO ALBERTO FERREIRA NUNES DA COSTA, NIF ….., veio deduzir Impugnação Judicial, 

na sequência da citação que lhe foi efectuada na qualidade de executado por reversão nos termos do 
processo de execução fiscal n.º 351420010101033506 e aps. instaurados pelo Serviço de Finanças 
Matosinhos 2 e em que é devedora originária João Alberto & Magalhães Com. Prod. Alimentares Lda.

Fundamentou a sua impugnação alegando a falta de pressupostos para a reversão contra si operada 
no processo executivo identificado, em síntese ilegitimidade, tudo nos termos da p.i. de fls.3 a 11 dos 
presentes autos.

A Fazenda Pública em sede contestação invocou a impropriedade do meio processual utilizado.
Notificado o Impugnante, o mesmo pronunciou -se a fls. 82 dos autos, sustentando a susceptibi-

lidade de impugnabilidade autónoma do acto de reversão.
Foram os autos com vista ao Ministério Público, na 1ª Instância tendo este emitido parecer no 

sentido da impropriedade do meio processual utilizado  - Impugnação e a impossibilidade de operar a 
convolação para o meio próprio  - oposição, por se mostrar ultrapassado o prazo previsto no art. 293º 
n.º 1 do CPPT.

A decisão de 1ª Instância, agora sob recurso, terminou do seguinte modo:
“Pelo exposto, na procedência da excepção de impropriedade do meio processual utilizado e 

impossibilidade da sua convolação por intempestividade, absolve -se a Fazenda Pública da instância”.
O recorrente sustenta o seu recurso em alegações onde se conclui:
1, De acordo com o artigo 660º n.º 2 do C PC, o juiz deve resolver todas as questões que as partes 

tenham submetido à sua apreciação, não podendo ocupar -se senão das questões suscitadas pelas partes 
salvo se a lei lhe impuser ou permitir o conhecimento de outras,
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2, A decisão recorrida ao não ter conhecido da invalidade relativa ao despacho de reversão, à sua 
impugnabilidade pelos fundamentos que relativamente ao mesmo foram invocados, incorreu em omis-
são de pronúncia e, portanto, na nulidade processual prevista no artigo 668º, n.º l, alínea d) do C PC, 
devendo por isso ser revogada e substituída por outra que conheça de tal questão,

A IMPUGNABILIDADE DO DESPACHO DE REVERSÃO
3, O recorrente definiu na sua Petição Inicial que o objecto da impugnação era o despacho de 

reversão,
4, O despacho de reversão não se reveste de natureza judicial nem jurisdicional e não comporta 

a apreciação da legalidade do acto de liquidação,
5, Ele constitui a decisão proferida em conclusão de um procedimento administrativo, acto esse 

cuja formação obedece ao que se dispõe (para o que aqui interessa) nos artigos 23º, n.º 4 e 60º, nºs 3, 
4 e 6 da LGT,

6. Tal acto, que determina que existem os pressupostos substantivos necessários para que se ve-
rifique a responsabilidade tributária por dívidas de terceiro e para que contra tal responsável passe a 
correr processo executivo apenas instaurado contra o devedor principal, tem eficácia externa, porquanto 
se projecta sob a esfera jurídica do destinatário de tal acto.

7, E resultando desse acto a imposição de um dever jurídico ao destinatário, esse acto tem aptidão 
lesiva de direitos ou interesses legalmente protegidos do referido destinatário.

8. O despacho de reversão é, pois, acto administrativo impugnável nos termos e para os efeitos 
do disposto no artigo 51º, n.º 1 do CPTA.

9. Tais actos podem ser impugnados através do processo previsto no artigo 50º e seguintes do 
CPTA,

10. A decisão recorrida violou, pois, por omissão de aplicação o disposto nos artigos 50º e 51º 
n.º l do CPTA, devendo ser revogada e substituída por outra que julgue impugnável o despacho de 
reversão,

O ALCANCE DO DISPOSTO NOS artigos 97º, n.º 3 DA LGT E 98º, n.º 4 DO CPPT.
11. A todo o direito corresponde o meio processual mais adequado de o fazer valer em juízo 

(art.º 97º, n.º 2 da LGT);
12, Ordenar -se -á a correcção do processo quando o meio usado não for o adequado segundo a lei 

(art,º 97º, n.º 3 da LGT),
13. Em caso de erro na forma do processo, este será convolado na forma do processo adequada 

nos termos da lei (artº 98º, n.º 4 do CPPT).
14. O artigo 98º, n.º 4 do CPPT é, assim, concretização do disposto no artigo 97º, n.º 3 da LGT e, 

ambos, são expressão de uma das dimensões do princípio da tutela jurisdicional efectiva,
15. A “lei” a que se refere o artigo 97º, n.º 3 da LGT é qualquer disposição legal onde se consagre 

o adequado meio de tutela, sendo também nesse sentido que se terá que interpretar idêntica expressão 
contida no artigo 98º, n.º 4 do CPPT.

16. O recurso contencioso dos actos administrativos em matéria tributária, que não comportem a 
apreciação da legalidade do acto de liquidação, da autoria da administração tributária, é regulado pelas 
normas sobre processos nos tribunais administrativos (art.º 97º, n.º 2 do CPPT),

17. Tendo o processo por objecto a nulidade ou anulação do acto que determinou a reversão contra 
o recorrente, decorrente de vícios do próprio procedimento que conduziu a tal acto e do teor da própria 
decisão (e não a liquidação do tributo}., o erro na forma do processo deveria e deverá determinar a 
convolação deste em processo de impugnação de acto administrativo, previsto no artigo 50º e seguintes 
do CPTA,

18. A decisão recorrida violou, por erro de interpretação e aplicação o disposto nos artigos 97º, 
n.º 3 da LGT e 97º, n.º 2 e 98º, n.º 4 do CPPT, devendo ser revogada e substituída por outra que em 
obediência a tais preceitos, convole o processo em acção administrativa especial de impugnação de 
acto administrativo, prevista nos artigos 50º e seguintes e 78º e seguintes do CPTA, aplicável por força 
do disposto no artigo 97º, n.º 2 do CPPT,

2 - FUNDAMENTAÇÃO
Para se decidir pela impropriedade do meio empregue para atacar o despacho de reversão consi-

derou a decisão recorrida o seguinte:
“NULIDADES ABSOLUTAS: ERRO NA FORMA DE PROCESSO
Incumbe ao Tribunal o conhecimento de todas as questões suscitadas pelas partes, e apenas 

destas, sem prejuízo de a lei impor ou permitir o conhecimento oficioso de outras: art. 660º n.º 2 
Código de Processo Civil (CPC), ex vi do art. 2º alínea e) Código de Procedimento e de Processo 
Tributário (CPPT).

Através de aferição necessária do articulado inicial, é inquestionável que, o impugnante, 
através do mesmo pretende reagir contra o despacho de reversão proferido no âmbito do pro-
cesso de execução fiscal, invocando como causa de pedir a sua ilegitimidade e pugnando pela 



1816

procedência da impugnação, devendo ser declarada a nulidade e/ou anulação do acto de reversão 
e actos subsequentes.

Face às alegações do impugnante, importa conhecer da invocada nulidade, porquanto a 
causa de pedir e pedidos formulados são substancialmente incompatíveis com o meio processual 
utilizado.

A reacção ao despacho de citação praticado pelo órgão de execução fiscal referido no processo 
de execução fiscal acima identificado, com fundamento em nulidade ou qualquer outra irregula-
ridade que afecte os interesses do citado tem de ser formulada no próprio processo de execução 
fiscal pois, tratando -se de uma nulidade processual, não constitui fundamento de impugnação 
judicial tributária nos termos do art. 99º do CPPT e terá ela, à luz dos art. 98º do CPPT e art. 201º 
do CPC, de ser invocada e resolvida no próprio processo de execução.

A questão de saber se o recorrente é, ou não, responsável subsidiário pela dívida exequenda, 
constitui fundamento de oposição à execução nos termos do art. 204º n.º l alínea b) do CPPT, ou 
seja, a falta de pressupostos da responsabilidade subsidiária é fundamento de oposição à execução 
fiscal, nos termos do disposto nos artºs 151º n.º l e artº 204º, n.º l, do CPPT, o qual determina a 
extinção da execução dirigida contra o revertido.

Pelo que, dúvidas não persistem que o pedido formulado não se coaduna com o processo 
de impugnação nos termos do art. 99º e ss. do CPPT, o pedido formulado não é compatível com 
o meio processual utilizado.

Incorreu pois, o requerente em erro na forma do processo a qual constitui nulidade, de 
conhecimento oficioso nos termos do art. 199º e 202º do CPC.

Assim, perante o preceituado no artigo 199º do CPC, o erro na forma do processo implica 
a nulidade respectiva, quando, como vem sendo doutrinalmente entendido, o autor indica para 
a acção uma forma processual inadequada ao critério legal, usando de uma forma de processo 
distinta da legalmente prevista para fazer valer a sua pretensão.

Nos termos do art. 199º do Código de Processo Civil, as consequências resultantes do erro na 
forma do processo poderão divergir consoante se possam ou não aproveitar os actos já praticados, 
tendo em vista as garantias do réu, ou seja, importa unicamente a anulação dos actos que não 
possam ser aproveitados, devendo praticar -se os que forem estritamente necessários para que o 
processo se aproxime, tanto quanto possível, da forma estabelecida na lei, devendo ser ordenada 
oficiosamente a convolação na forma de processo adequado.

Em face do preceituado no n.º 4 do art. 98º do CPPT e do n.º 3 do art. 97º da LGT, a nuli-
dade consubstanciada no erro na forma de processo deve ser, sempre que possível, oficiosamente 
sanada pela convolação para a forma de processo adequada. Com efeito, o art. 97º n.º 3 da LGT 
prevê que se ordene “a correcção do processo quando o meio usado não for o adequado segundo 
a lei” e que o art. 98º n.º 4 do CPPT dispõe que “em caso de erro na forma do processo, este será 
convolado na forma do processo adequada, nos termos da lei”.

No caso em apreço conforme resulta dos autos, o impugnante foi notificado do despacho de 
reversão em 11.04.2006 (fls. 12 a 15 dos autos) e o presente processo de impugnação foi apresen-
tado no dia 17.06.2006.

Perante estes elementos e o prazo fixado pelo art. 203º do CPPT, de 30 dias a para apresen-
tação da petição de oposição a contar da sua notificação, é manifesto que aquele prazo se mostra 
ultrapassado.

Concluindo, incorreu o “impugnante” em erro na forma do processo, o que constitui nuli-
dade de conhecimento oficioso, nos termos do art. 199º, n.º 1 e 202º, ambos do Código de Processo 
Civil, aplicáveis ex vi art. 2C alínea d) do CPPT.

A convolação dos autos, ao abrigo do disposto no artigo 98º n.º 4 do CPPT, impede a cir-
cunstância da sua intempestividade para aquela forma processual de oposição, atento o prazo 
consignado no artº203º n.º 1 alínea a) do CPPT (…) “.

3 - DECIDINDO NESTE STA
QUID JURIS?
As questões que nos são colocadas são as seguintes:
a) Eventual omissão de pronúncia da decisão recorrida por não ter conhecido da invalidade relativa 

ao despacho de reversão que foi suscitada na petição de impugnação (conclusão 2ª)
b) Saber se o erro na forma do processo (que o recorrente reconhece, implicitamente, ter prati-

cado ao atacar o despacho de reversão através de impugnação judicial) deveria e deverá determinar a 
convolação deste em processo de impugnação de acto administrativo, previsto no artigo 50º e seguintes 
do CPTA (conclusões 3ª e seg.).

Quanto à primeira questão é manifesta a sem razão do recorrente. Só ocorre omissão de pronúncia 
quando o Mº Juiz deixa de se pronunciar sobre questão que lhe seja colocada e o seu conhecimento não 
se encontre prejudicado pelo conhecimento de outra questão. É igualmente certo que não há omissão 
de pronúncia, mesmo que o Juiz não tome conhecimento de todos os argumentos apresentados, desde 
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que se apreciem os problemas fundamentais e necessários à justa decisão da lide (Cfr. Ac. do STJ de 
29/06/1973 e 5/11/1980), o que significa que a omissão de pronúncia só ocorre quando o Tribunal deixa 
de apreciar questões submetidas pelas partes à sua apreciação cujo conhecimento não esteja prejudicado 
e não quando deixa de aprecia argumentos invocados a favor da versão sustentada pela partes, já que 
o Juiz é livre na qualificação jurídica dos factos, nos termos do art.º 664.º do CPC.

Ora, no caso dos autos a decisão recorrida que decidiu pela impropriedade do meio processual 
utilizado para sindicar o despacho de reversão não devia nem podia conhecer da invocada invalidade 
do mesmo despacho sob pena de estar a laborar numa actividade inútil e portanto proibida pela lei 
processual civil por força do princípio da economia processual artº 137º do CPC. Não ocorre pois a 
invocada omissão de pronúncia improcedendo a arguição da mesma.

Quanto à segunda questão:
É exacto que a impugnação judicial é meio impróprio para atacar o despacho de reversão. A re-

corrente aceita implicitamente esta decisão mas sustenta que a convolação devia ser operada para 
impugnação de acto administrativo (acção administrativa especial) previsto no artº 50º e seguintes do 
CPTA.

Será assim?
Vejamos:
É sabido que as pessoas solidária ou subsidiariamente responsáveis poderão reclamar ou impug-

nar a dívida cuja responsabilidade lhe foi atribuída nos mesmos termos do devedor principal devendo, 
para o efeito, a notificação ou a citação conter os elementos essenciais da sua liquidação, incluindo a 
fundamentação nos termos legais – art.º 22.º, n.º 4 da LGT.

A responsabilidade subsidiária efectiva -se por reversão do processo de execução fiscal – art.º 23.º, 
n.º 1 da LGT.

Nos termos do n.º 2 deste preceito legal, a reversão contra o responsável subsidiário depende da 
fundada insuficiência dos bens penhoráveis do devedor principal e dos responsáveis solidários, sem 
prejuízo do benefício da excussão.

Nos termos do art.º 203.º, n.º 1, alínea a) do CPPT, a oposição à execução fiscal deve ser apre-
sentada no prazo de 30 dias a contar da citação pessoal ou, não a tendo havido, da primeira penhora.

A oposição à execução só pode ter por fundamento qualquer um dos motivos previstos no art.º 204.º 
do CPPT.

Os fundamentos aí previstos são taxativos e visam, em regra, a extinção da execução.
A impugnação contenciosa do despacho de reversão deve ser efectuada no processo de oposição.
De facto, o despacho de reversão com os fundamentos invocados pela Oponente deve ser impug-

nado nos termos do art.º 204.º, n.º 1, b) do CPPT.
É esse o sentido actual da jurisprudência que tem vindo a entender que «é a oposição à execu-

ção fiscal e não o processo de impugnação judicial ou de reclamação previsto no art.º 276.º do CPPT 
o meio processual adequado para o revertido impugnar contenciosamente o despacho que ordena a 
reversão, com fundamento no não exercício da gerência de facto ou de direito da sociedade originária 
e na existência de culpa na insuficiência do património, fundamento este que se enquadra na alínea a) 
do n.º 1 do art.º 204.º do CPPT.

Tendo o contribuinte utilizado o processo de impugnação, só é possível a convolação se a petição 
inicial tiver sido apresentada no prazo da oposição» (Ac. do STA de 4/6/2008, 25/6/2008 e de 19/11/2008, 
proferidos nos recursos 076/08, 0123/08 e 0711/08).

O meio processual adequado para reagir contra o despacho de reversão é a oposição à execução 
fiscal, de preferência à reclamação contra actos do órgão da execução fiscal, nunca a impugnação judicial 
(arts.1510 nºl e 204º nºl al.b) CPPT; Jorge Lopes de Sousa CPPT anotado e comentado 5ª edição Volume II 
p.355;acórdãos STA SCT 29.06.2005 processo n.º 501/05;8.03.2006 processo n.º 1249/05;4.06.2008 
processo n.º 76/08; 25.06.2008 processo n.º 123/08;19.11.2008 processo n.º 711/08;27.05.2009 pro-
cesso n.º 448/09).

Aqui chegados, não há dúvida que foi correcta a decisão recorrida pois verificando que o recor-
rente pretendia atacar o despacho de reversão através de uma impugnação declarou a impropriedade 
do meio e o erro na forma de processo. Não operou a convolação que operacionaliza os princípios da 
tutela judicial efectiva e da economia processual pois que considerou que no caso concreto a convo-
lação para o meio processual idóneo estava prejudicada pela intempestividade da petição, referindo: 
“(…)No caso em apreço conforme resulta dos autos, o impugnante foi notificado do despacho de 
reversão em 11.04.2006 (fls. 12 a 15 dos autos) e o presente processo de impugnação foi apresentado 
no dia 17.06.2006.

Perante estes elementos e o prazo fixado pelo art. 203º do CPPT, de 30 dias a para apresentação 
da petição de oposição a contar da sua notificação, é manifesto que aquele prazo se mostra ultrapas-
sado(…)”.

Mas será que ainda assim poderia convolar para acção administrativa especial como defende o 
recorrente?.
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Cremos que não.
Como se escreveu no acórdão deste STA de 20/01/2010 tirado no recurso n.º 0814/09 onde se 

suscitou a mesma questão e que deve ser lido com as adaptações que ao nosso caso se impõem
(…)”Devendo a existência de erro na forma de processo (cfr. art. 199º do CPC) ser aferida em face 

do pedido e da causa de pedir, vemos que, no presente caso, o recorrente invocou (na Petição Inicial da 
impugnação deduzida contra o despacho que contra si determinou a reversão da execução – cfr. fls. 1 a 
9 dos autos) ilegalidades decorrentes da errada interpretação do regime legal quanto à sua legitimidade 
em termos de responsabilidade subsidiária, por não exercício da gerência da executada originária; do 
regime da prescrição da dívida exequenda; e da falta de fundamentação, substanciada em violação do 
direito de audição prévia, por falta de fundamentação quanto aos elementos novos por ele trazido em 
sede dessa audição.

E o pedido formulado é o de que seja declarada «a nulidade do acto/despacho impugnado ou 
anulando -se o mesmo, com a consequente nulidade ou anulação de todos os actos subsequentes que dele 
dependem, designadamente a citação na execução, declarando -se a extinção desta contra o impugnante.»

Ora, por um lado, estamos perante questões que, claramente, não podem ser objecto de impug-
nação judicial (art. 97º do CPPT).

Mas, por outro lado, sendo o despacho que ordena a reversão um acto praticado no âmbito de 
um processo de execução fiscal, é sindicável através dos meios processuais próprios deste processo 
[no caso, por via da oposição à execução (e não, como pretende o recorrente, por via da acção admi-
nistrativa especial). Com efeito, as questões invocadas enquadram -se nos fundamentos de oposição: a 
inobservância do dever de audição prévia e a falta de fundamentação do despacho que decidiu a reversão 
têm a ver com a legalidade deste despacho, enquadrando -se no fundamento previsto na alínea i) do 
n.º 1 do art. 204º do CPPT, ali devendo ser apreciada; a prescrição da dívida exequenda é, igualmente, 
fundamento de oposição à execução fiscal previsto na alínea d) do n.º 1 do mesmo artigo; e as questões 
relativas à verificação dos requisitos substantivos da responsabilidade do impugnante (não exercício 
da gerência da executada originária) também são fundamento de oposição à execução fiscal (al. b) do 
citado n.º 1 do art. 204º).

Trata -se, portanto, de questões que devem ser apreciadas em processo de oposição à execução 
fiscal”.

Tem sido esta a jurisprudência reiterada deste STA, como bem se vê, por exemplo, do recente 
acórdão proferido em 28/10/2009, no rec. n.º 0578/09, e dos arestos nele também referidos, cujo 
texto passaremos a seguir de perto, tendo em vista uma interpretação a aplicação uniformes do direito 
(cfr. art. 8º n.º 3 do CCivil).

Segundo se dispõe no n.º 4 do art. 22º da LGT, “as pessoas solidária ou subsidiariamente respon-
sáveis poderão reclamar ou impugnar a dívida cuja responsabilidade lhes for atribuída nos mesmos 
termos do devedor principal, devendo, para o efeito, a notificação conter os elementos essenciais da 
sua liquidação, incluindo a fundamentação nos termos legais”.

Mas os responsáveis subsidiários podem deduzir oposição à execução fiscal, nos termos dos 
arts. 203º e 204º do CPPT e podem impugnar judicialmente a liquidação, nos termos gerais, a partir 
da data da sua citação (art. 102º, n.º 1, alínea c) do CPPT) no processo de execução, sendo que estes 
meios de defesa têm campos de aplicação distintos.

E, no que se refere ao despacho de reversão, tratando -se de despacho proferido na própria exe-
cução e no qual se decide a reversão no âmbito daquela, o meio processual para o sindicar terá de ser 
encontrado entre aqueles que a lei prevê para os interessados defenderem os seus interesses nessa exe-
cução: a reclamação prevista no art. 276º do CPPT ou a oposição à execução fiscal com os fundamentos 
constantes do n.º 1 do art. 204º do mesmo Código, sendo «este último meio de oposição que se perfila 
como o meio adequado para os revertidos impugnarem o despacho de reversão, como acontece no caso 
em apreço, desde logo porque é o único que lhes “assegura, em todos os casos, a defesa dos direitos do 
revertido, designadamente por não ter o regime -regra de subida diferida que está previsto para a recla-
mação no artigo 278º do CPPT e possibilitar a suspensão do processo de execução fiscal após a penhora 
ou prestação de garantia (artigos 212º e 169º, nºs. 1, 2, 3 e 5 do mesmo Código)” – rec. 504/07.

Como assim, todas as questões que os recorrentes suscitam na impugnação judicial deduzida, que 
se traduzem na falta de fundamentação do despacho, preterição do direito de audição, inexistência de 
culpa pelo não pagamento da dívida exequenda e falta de menção da delegação ou subdelegação de 
poderes encontram o meio processual adequado para serem conhecidas na oposição à execução fiscal 
e não em sede de impugnação judicial (artigo 204º n.º 1, alínea b) e i) do CPPT).» (cfr. citado acórdão, 
de 28/10/2009, no rec. n.º 0578/09).

Aliás, destinando -se o instituto da reversão a chamar à execução fiscal outro executado, e 
representando -se uma alteração subjectiva daquela instância executiva, faz sentido que, no que respeita 
aos fundamentos que impliquem a invocação de ilegalidades quanto a esse chamamento, o meio pro-
cessual adequado a utilizar seja um dos que estão previstos para esse regime e no qual se asseguram ao 
visado todas as garantias de defesa, e não a acção administrativa especial, com outro campo de aplicação.
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Em suma: é certo, como o recorrente aponta nas Conclusões 6ª, 8ª e 9ª, que a todo o direito corres-
ponde o meio processual mais adequado para o fazer valer em juízo, que o despacho de reversão é acto 
impugnável e que se deve ordenar a correcção do processo quando o meio usado não for o adequado 
segundo a lei.

Mas o que já não é certo é que da interpretação do disposto nos arts. 97º, n.º 3 da LGT e 94º, n.º 4 
do CPPT se deva concluir que o adequado meio de tutela seja, no caso, a acção administrativa especial: 
embora o recurso contencioso dos actos administrativos em matéria tributária, que não comportem a 
apreciação da legalidade do acto de liquidação, da autoria da administração tributária, seja regulado 
pelas normas sobre processos nos tribunais administrativos (art. 97º, n.º 2 do CPPT), a oposição à 
execução é, como acima se deixou dito, o meio adequado para apreciação jurisdicional dos invocados 
vícios do despacho de reversão.

Nesta medida, ao considerar que o meio processual adequado era, no caso, o processo de oposição 
à execução fiscal, a sentença decidiu, portanto, de acordo com a lei aplicável (…).

Em suma: a forma de processo própria era a oposição à execução.
O prazo para deduzir oposição era de 30 dias (artº 203 do CPPT).
Tendo o ora recorrente sido citado em 11.04.2006 (data não questionada), mediante a qual tomou 

conhecimento do despacho de reversão (doc.fls.12/15) a apresentação da petição que deu origem aos 
presentes autos em 17.07.2006, sucedeu depois de esgotado aquele prazo legal de 30 dias que é peremp-
tório e cuja extemporaneidade faz precludir o direito que se pretendia fazer valer, já não podendo ser 
convolada para oposição sendo certo que também o não pode ser para acção administrativa especial.

A sentença recorrida, merece pois confirmação.
4 - DECISÃO:
Pelo exposto, acordam os Juízes desta Secção de Contencioso Tributário do STA em negar pro-

vimento ao recurso confirmando a decisão recorrida.
Custas a cargo do recorrente.

Lisboa, 19 de Outubro de 2011. — Ascensão Lopes (relator) — António Calhau — Isabel Mar-
ques da Silva. 

 Acórdão de 19 de Outubro de 2011.

Assunto:

Privilégios creditórios. Responsável subsidiário.

Sumário:

 I — A responsabilidade subsidiária apenas confere ao credor o direito de se pagar pelos 
bens do responsável caso o património do devedor originário se revele insuficiente 
e não o direito de se pagar preferencialmente sobre os demais credores.

 II — A inexistência de direito de preferência impede que os bens do responsável sub-
sidiário possam ser objecto de privilégios creditórios, pois para o credor essa 
responsabilidade afigura -se como uma garantia pessoal e não como causa legal 
de preferência.

 III — Deste modo, deve proceder -se a uma interpretação restritiva da expressão nor-
mativa «sujeito passivo» constante dos artigos 111º do CIRS e no artigo 116º da 
CIRC, limitando -a aos sujeitos passivos originários ou aos devedores principais, 
sobre cujo património se constituíram os privilégios creditórios.

Processo n.º 571/11 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: João Carlos Rua Campos e Outro.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Lino Ribeiro.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1.1. A Fazenda Pública interpõe recurso jurisdicional da sentença do Tribunal Administrativo 
e Fiscal de Almada, de 24/19/2010, proferida no processo de verificação e graduação de créditos 
n.º 1243/09.7BALM na parte em que não admitiu os créditos reclamados relativos ao IRS dos anos de 
2005 e 2006 e ao IRC do exercício de 2006.
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Para tal, apresentou alegações, onde concluiu o seguinte:
1. O crédito de IRS de 2005, reclamado pela Fazenda Pública está a ser exigido nos processos execu-

tivos n.º 2160200501078070, n.º 2160200501080539, n.º 2160200601001701 e n.º 2160200601003160, 
processos esses que não se encontram apensos ao processo executivo n.º 2160200401008560;

2. Aquele crédito não é quantia exequenda, razão pela qual carecia ser reclamado para que fosse 
graduado no lugar que lhe competia;

3. O crédito de IRS de 2006, independentemente de se tratar de imposto retido na fonte ou de 
imposto do próprio executado, goza de privilégio imobiliário geral e como tal deve ser admitida a sua 
reclamação e deve ser graduado no respectivo lugar;

4. O crédito de IRC de 2006, reclamado pela Fazenda Pública, beneficia igualmente de privilégio 
creditório imobiliário mesmo que o bem penhorado seja propriedade do responsável subsidiário;

5. A circunstância de o bem penhorado ser propriedade do responsável subsidiário não implica o 
afastamento daqueles créditos da reclamação e graduação no lugar que lhes competir;

6. Resulta do disposto no n.º 3 do art. 18º da LGT que após a reversão o responsável subsidiário 
toma o lugar do sujeito passivo e por essa razão são os bens daquele que passam a responder pela 
dívida exequenda;

7. Os créditos de IRS e de IRC relativos aos três últimos anos gozam de privilégio mobiliário geral 
e de privilégio imobiliário sobre os bens existentes no património do sujeito passivo à data da penhora, 
nos termos do estatuído nos artigos 111º do CIRS e 108º (actual 116º) do CIRC;

8. Ao não admitir os créditos de IRS relativos aos anos de 2005 e 2006 e de IRC relativo ao exer-
cício de 2006, reclamados pela Fazenda Pública, a douta sentença ora recorrida incorreu em erro de 
direito na interpretação e aplicação das normas constantes nos art. 18º n.º 3 da LGT, 240º, n.º 1 e 246º 
ambos do CPPT, 111º do CIRS e 108º (actual 116º) do CIRC.

1.2. Não houve contra -alegações.
1.3. O digno Procurador -geral Adjunto emitiu parecer no sentido da procedência do recurso.
2. A sentença recorrida deu como assente a seguinte matéria de facto:
1. Em 04/07/1997, entre João Carlos Ruas Campos, ora executado, e o Banco de Investimento 

Imobiliário, S.A. foi celebrado um contrato de Mútuo com hipoteca no montante de Esc.13.000.000$00, 
incidindo esta sobre a fracção autónoma designada pela letra “D”, correspondente ao 1º andar esquerdo, 
destinada à habitação, do prédio urbano constituído em propriedade horizontal, sito na Rua ……, n.º …, 
……. freguesia de ……., concelho da Moita, descrito na Conservatória do Registo Predial de Moita 
sob o número 1481 da referida freguesia e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 4793, com 
valor patrimonial de € 51.650,00 (cfr. doc. juntos a fls. 5 a 18 dos autos);

2. Em 12/08/1997, foi registada hipoteca a favor do Banco de Investimento Imobiliário, S.A., 
incidente sobre o imóvel melhor identificado em 1), penhorado no processo de execução de que os 
autos constituem apenso, com vista à garantia da quantia de 13.000.000$00, referente a capital, à taxa 
de juro anual de 8,04%, acrescido em 4% em caso de mora, despesas no montante de Esc.: 520.000$00 
e com montante máximo de 18.215.600$00 (cfr. fls. 94 do processo executivo junto aos autos, cujo teor 
aqui que se dá por integralmente reproduzido);

3. A Fazenda Pública instaurou em 06/02/2004, contra a sociedade por quotas sob a firma Trans-
portes Auto Rápidos Tomarenses, Lda. o processo de execução fiscal no 2160200401008560 do Ser-
viço de Finanças do Barreiro tendo por objecto dívidas de IVA, no montante de € 895,36 e de que os 
presentes autos de verificação e graduação de créditos constituem apenso (cfr. processo de execução 
fiscal junto aos autos);

4. Ao processo identificado no ponto anterior foram apensos os processos de execução fiscal no 
2160200501004948, 2160200601008439, 216020501048830, 2160200501063090, 2160200401047442, 
2160200501053990, 2160200401054260, 2160200591966595, 2160200401052160, 2160200501064568, 
2160200601022610 2160200601033425, 2160200601036130, 2160200601036742 e 2160200601046470, 
referentes a IVA, coimas e IRS retido na fonte de 2005 no montante de € 142,65 (cfr. doc. junto a fls. 49 
do processo executivo junto aos autos);

5. Por despacho de 01/06/2007, foi ordenada a reversão dos processos de execução fiscal iden-
tificados nos dois pontos anteriores (cfr. doc. junto a fls. 62 da cópia do processo executivo junto aos 
autos);

6. Em 28/09/2007, no âmbito do citado processo de execução fiscal, e para pagamento das dívidas 
nele referidas, foi efectuada a penhora da fracção autónoma designada pela letra “D”, correspondente 
ao 1º andar esquerdo, destinada à habitação, do prédio urbano constituído em propriedade horizontal, 
sito na Rua ……., n.º ….., …….. freguesia de ………., concelho da Moita, descrito na Conservatória 
do Registo Predial de Moita sob o número 1481 da referida freguesia e inscrito na matriz predial ur-
bana sob o artigo 4793, com valor patrimonial de € 51.650,00, a qual foi registada a favor da Fazenda 
Nacional em 19/10/2007, para garantia da quantia de € 102.156,50 (cfr. fls. 94 do processo executivo 
junto aos autos, cujo teor se dá por integralmente reproduzido);

7. O executado é devedor à Fazenda Pública dos créditos exequendos;
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8. O executado é devedor ao Banco de Investimento Imobiliário, S.A. da quantia reclamada.
3. A sentença recorrida não admitiu os créditos reclamados pela Fazenda Pública referentes ao 

IRS de 2005 e 2006 e ao IRC de 2006 com os seguintes fundamentos: (i) o crédito de IRS de 2005 é um 
crédito de imposto retido na fonte que já foi objecto de reversão contra o ora executado, pelo que não 
carece de ser reclamado; (ii) desconhece -se se o IRS de 2006 é um imposto do próprio executado por 
reversão ou se é um IRS retido na fonte, caso em que não beneficia de qualquer privilégio, por não se 
estar a tratar de bens do devedor originário; (iii) o IRC de 2006 não beneficia do privilégio creditório 
estabelecido no art. 108º do CIRC, uma vez que esse privilégio apenas respeita a bens dos devedores 
originários e não dos responsáveis subsidiários.

A recorrente contraria estes fundamentos dizendo que: (i) o crédito do IRS de 2005 não foi revertido 
e está a ser cobrado coercivamente em processos instaurados autonomamente e que não se encontram 
a apensos aos autos; (ii) o IRS de 2006, goza de privilégio imobiliário geral, independentemente de 
se tratar de imposto retido na fonte ou de imposto do próprio executado; (iii) o IRC de 2006, goza de 
privilégio creditório imobiliário sobre os bens do responsável subsidiário.

No que respeita ao crédito de IRS de 2005, através dos documentos juntos aos autos, constata -se 
que a sentença recorrida erra ao considerar que tal imposto faz parte dos créditos exequendos revertidos 
contra o responsável subsidiário. Na verdade, o IRS de 2005 reclamado não é o mesmo que o IRS de 
2005 cobrado no processo de execução n.º 21602000501066595 apenso autos de execução a respeita 
a presente reclamação. Enquanto este é relativo ao IRS retido na fonte e que devia ser entregue à admi-
nistração tributária nos meses de Agosto e Setembro, o reclamado refere -se ao IRS que deveria ser 
entregue nos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2005 e Janeiro de 2006, os quais estão a ser 
cobrados coercivamente nos processos de execução n.º 2160200501078070, n.º 2160200501080539, 
n.º 2160200601001701 e n.º 2160200601003160 (cfr. doc. de fls. 49 do processo de execução apenso com 
doc. de fls. 53 destes autos). Como a cada um dos impostos retidos corresponde uma certidão de dívida 
diferente, facilmente se distingue as quantias exequendas das quantias reclamadas e por conseguinte 
é seguro que os créditos reclamados do IRS de 2005 não são os mesmos que os créditos exequendos.

Relativamente ao IRS de 2006, que está ser cobrado na execução fiscal n.º 2186200701078577 
(cfr. doc. de fls. 47), é verdade que a certidão de dívida não indica se é um imposto retido na fonte pela 
devedora originária ou do próprio executado, contra quem reverteu a execução. Todavia, não estando 
em causa a existência desse crédito, uma vez que não foi impugnado pelo executado, apenas interessa 
saber se ele abrange ou não os bens penhorados.

A sentença recorrida considera que os créditos da Fazenda Pública não gozam do privilégio 
imobiliário previsto nos artigos 111º do CIRS e 108º do IRC, porque não podem abranger os bens do 
responsável subsidiário sobre quem reverteu a execução fiscal. Segundo este entendimento, em caso de 
reversão, não podem ser reclamados créditos que estejam garantidos exclusivamente por privilégios. 
Repare -se que não é a falta de garantia real dos privilégios gerais que impede a reclamação, pois a 
sentença recorrida expõe a interpretação jurisprudencial que tem vindo a ser dada ao artigo 240º do 
CPPT, no sentido de que no processo de verificação e reclamação de créditos podem ser reclamadas 
outras “causas legítimas de preferência”, como é o caso dos privilégios creditórios gerais. Simplesmente 
se considera que o privilégio concedido por aquelas normas «apenas poderá respeitar aos bens da 
devedora originária e não dos responsáveis subsidiários como é o caso dos autos».

A jurisprudência deste tribunal assim considerou relativamente aos privilégios dos créditos da 
segurança social previstos no artigo 11º do DL n.º 103/80 de 9/5 (cfr. Acs. do STA de 3/3/1999, rec. 
n.º 020739, de 16/2/2000, rec n.º 024078, de 10/10/2001, rec n.º 026139, de 6/4/2005, rec n.º 011/05 
e jurisprudência aí citada).

Todavia, o argumento em que se baseou tal jurisprudência não se presta a servir de fundamento 
à restrição da concessão do privilégio dos créditos fiscais apenas aos bens do responsável originário. 
Essa jurisprudência faz uma “interpretação declarativa” daquele artigo, dizendo que a lei foi clara ao 
restringir a concessão do privilégio aos créditos da segurança social por contribuições e respectivos juros 
de mora “sobre os bens imóveis existentes no património das entidades patronais à data da instauração 
do processo executivo”. Por isso, o privilégio não é concedido relativamente a quaisquer outros imóveis, 
designadamente, aos bens dos devedores subsidiários que na execução sejam penhorados e vendidos.

É que o conteúdo das normas que estabelecem a garantia dos privilégios fiscais é bem diferente da 
que concede a garantia dos créditos providenciais. Os artigos 111º do CIRS e 108º do CIRC prescrevem 
que a «Fazenda Pública goza de privilégio mobiliário geral e imobiliário sobre os bens existentes no 
património do sujeito passivo à data da penhora ou outro acto equivalente». Portanto, diferentemente 
do que acontece como os créditos providenciais, o privilégio recai sobre os bens do «sujeito passivo» 
existente «à data da penhora» e não apenas sobre os bens existentes no património do originário exe-
cutado à data da instauração da execução.

Poder -se -á dizer que, para este efeito, o revertido é um sujeito passivo?
À primeira vista, conjugando estas normas com a definição que a LGT dá de «sujeito passivo», 

facilmente se conclui que o responsável subsidiário é um sujeito passivo. Até ao CPT o responsável 
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subsidiário era um terceiro obrigado ao cumprimento das obrigações fiscais do sujeito passivo. Mas 
com a entrada em vigor daquele diploma passou a ser integrado na categoria de sujeito passivo da 
obrigação de pagamento do imposto, situação que se mantém no actual n.º 3 do artigo 18º da LGT que 
define o sujeito passivo da obrigação de imposto quem «está vinculado ao cumprimento da prestação 
tributária, seja com contribuinte directo, substituto ou responsável».

No artigo 22º da LGT, a propósito da responsabilidade tributária, faz -se a distinção dentro dos 
sujeitos passivos entre «sujeitos passivos originários» e, por contraposição, os «sujeitos passivos não 
originários», que são as pessoas solidária e subsidiariamente pela totalidade da dívida tributária, juros 
e demais encargos legais. O responsável subsidiário surge pois configurado como sujeito passivo, em-
bora por uma obrigação fiscal que originariamente pertence a outrem: «a responsabilidade tributária 
por dívidas de outrem é, salvo determinação em contrário, apenas subsidiária» (nº 3).

Por força de uma relação especial que o responsável tributário tem com o devedor originário, 
em termos que lhe permite interferir no cumprimento das obrigações tributárias, a lei alarga o círculo 
de sujeitos a quem pode exigir o seu cumprimento, considerando o responsável tributário também um 
devedor do imposto. Como refere Casalta Nabais, «em sentido estrito, o devedor de imposto limitar -se-
-ia ao chamado devedor principal ou originário, aquele em relação ao qual o Fisco exige, em princípio, 
ou em primeira linha, a satisfação do crédito de imposto. Todavia, num sentido mais lato, o devedor 
do imposto abrange também os chamados devedores indirectos, derivados ou acessórios, aos quais o 
Fisco exige excepcionalmente ou em segunda linha o crédito de imposto» (cfr. Direito Fiscal, 4ª ed. 
pág. 261).

Portanto, se o responsável tributário é um «sujeito passivo», então parece que sobre o seu patri-
mónio também deveriam recair os privilégios creditórios instituídos naquelas normas.

Simplesmente, estando em causa determinar em que medida o património do responsável subsidiário 
assegura o cumprimento das obrigações do devedor originário, não pode deixar de se atender à natureza 
dessa espécie de responsabilidade. Deve pois questionar -se se para o credor tributário a responsabilidade 
subsidiária constitui uma garantia de natureza pessoal ou uma garantia de natureza real.

Independentemente da posição que se tome quanto à natureza jurídica da responsabilidade dos 
gestores prevista no artigo 24º da LGT, não há qualquer dúvida que se trata de uma garantia de natu-
reza pessoal. Do que resulta dos artigos 22º, 23º e 24º da LGT é que, além do devedor originário ou 
principal, o administrador, director e gerente ficam responsáveis pelo cumprimento da obrigação tri-
butária. Mas daí não resulta que o credor tributário fica com o direito de se fazer pagar, de preferência 
a quaisquer outros credores, pelo valor ou rendimento dos bens daqueles responsáveis. Trata -se, pois, 
de uma garantia obrigacional, porque tem em vista assegurar as obrigações tributárias da sociedade, 
independentemente da sua violação, e de uma garantia pessoal, porque a obrigação principal é garan-
tida através de uma nova prestação, garantia esta que não é oponível erga omnes, mas somente entre 
as partes envolvidas.

Embora se considere a responsabilidade subsidiária uma figura própria do direito fiscal, algumas 
das suas características aproximam -na da fiança legal, que é uma garantia pessoal das obrigações. Com 
efeito, o n.º 3 do art. 22º da LGT, considera subsidiária a responsabilidade por “dívidas de outrem”, 
uma situação de assunção de dívidas de outrem por um terceiro que ocorre na fiança (cfr. art. 627º do 
CCv); e o n.º 2 do art. 23º estabelece que o responsável subsidiário só responde no caso de insuficiên-
cia de bens penhoráveis do devedor principal e que goza do benefício da excussão, características que 
também são próprias da fiança (cfr. art. 638º do CCv).

A acessoriedade e a subsidiariedade em relação à obrigação do devedor principal também conferem 
à responsabilidade do gestor prevista no artigo 24º da LGT uma função garantística: o responsável fica 
pessoalmente obrigado perante o Fisco ao cumprimento da obrigação tributária da empresa que gere. 
Tal responsabilidade não se traduz, porém, na afectação dos seus bens ao pagamento preferencial dos 
créditos tributários. A responsabilidade tributária apenas confere ao credor o direito de se pagar pelos 
bens do responsável caso o património do devedor originário se revele insuficiente e não o direito de 
se pagar preferencialmente sobre os demais credores.

Se estamos perante uma garantia de carácter pessoal e não de carácter real, então os privilégios 
creditórios previstos nos artigos 111º do CIRS e 108º do CIRC não podem recair sobre os bens do 
responsável subsidiário. A responsabilidade que têm no cumprimento das dívidas do devedor principal 
ou originário, dívidas que não são suas, não confere ao credor a faculdade de, independentemente do 
registo dos seus créditos, ser pago com preferência a outros credores. A inexistência deste direito de 
preferência impede assim que os bens do responsável subsidiário possam ser objecto de privilégios 
creditórios, pois para o credor essa responsabilidade afigura -se como uma garantia pessoal e não como 
causa legal de preferência.

Deste modo, deve proceder -se a uma interpretação restritiva da expressão normativa «sujeito 
passivo», limitando -a aos sujeitos passivos originários ou aos devedores principais, sobre cujo patri-
mónio se constituíram os privilégios creditórios.
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Do ponto de vista adjectivo, anota -se também que os créditos reclamados não foram objecto de 
reversão e que esse facto deixa o executado indefeso perante a sua exigência: por um lado, nunca lhe 
foi dada oportunidade de ser ouvido antes da reclamação, o que necessariamente aconteceria se hou-
vesse reversão (nº 4 do art. 23º da LGT); por outro, não teve oportunidade de impugnar a dívida cuja 
responsabilidade lhe é atribuída nos mesmos termos do devedor principal (nº 4 do art. 22º da LGT); e 
por fim, não pode contestar os pressupostos da reversão enunciados no artigo 24º da LGT.

Daí que o património do responsável subsidiário só deve responder perante as dívidas que efec-
tivamente foram revertidas e não por todas as dívidas do devedor originário. Pese embora este aspecto 
respeitar à extensão da reversão e do título executivo e não propriamente à configuração da responsa-
bilidade como garantia, que é o que mais releva na verificação e graduação dos créditos, a verdade é 
que também um argumento que acresce aos motivos pelos quais a reclamação da Fazenda Pública não 
deve ser admitida.

4. Pelo exposto, acordam os juízes da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo em negar provimento ao recurso e, pelos fundamentos expostos, manter a sentença 
recorrida.

Custas pela recorrente.

Lisboa, 19 de Outubro de 2011. — Lino Ribeiro (relator) — Valente Torrão — Dulce Neto. 

 Acórdão de 19 de Outubro de 2011.

Assunto:

Graduação de créditos. IRS. Privilégio creditório.

Sumário:

O n.º 1 do artigo 240º do CPPT deve ser interpretado no sentido de abranger não só 
os credores que gozem de garantia real, “stricto sensu”, como também aqueles a 
que a lei substantiva confere causas legítimas de referência, como é o caso dos 
privilégios creditórios.

Processo n.º 575/11 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Caixa Económica Montepio Geral e outro.
Relator: Ex.mo Sr. Cons.º Dr. Casimiro Gonçalves.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

RELATÓRIO
1.1. A Fazenda Pública interpõe recurso da sentença proferida pelo TAF de Almada nos autos de veri-

ficação e graduação de créditos que ali correm termos por apenso à execução fiscal n.º 3409200501101765 
e apensos, do SF de Almada 3ª, instaurada contra Aquiles Martins Henriques Laranjeira, por dívidas 
de IVA do ano de 2005.

1.2. A recorrente termina as alegações formulando as conclusões seguintes:
1. Os créditos relativos ao IRS relativo aos três últimos anos gozam de privilégio mobiliário geral 

e de privilégio imobiliário sobre os bens existentes no património do sujeito passivo à data da penhora, 
nos termos do estatuído no artigo 111º do CIRS;

2. Para aquele normativo relevam os anos a que respeitam os rendimentos que justificaram a 
liquidação do imposto e não o momento em que foram postos a cobrança;

3. Privilégio creditório é a faculdade que a lei, em atenção à causa do crédito, concede a certos cre-
dores, independentemente do registo, de serem pagos com preferência a outros (art. 733º do Código Civil);

4. A circunstância do privilégio creditório geral ser uma mera preferência de pagamento não 
implica o afastamento do crédito da reclamação e graduação no lugar que lhe competir;

5. Pois que, ainda que os privilégios creditórios gerais não constituam garantias reais, mas me-
ras preferências de pagamento, “(...) o seu regime é o das garantias reais, para o efeito de justificar a 
intervenção no concurso de credores.” (cf. Salvador da Costa, “O Concurso de Credores”, 3ª Edição, 
Almedina, 2005, pág. 388);



1824

6. Motivo porque de harmonia com entendimento jurisprudencial largamente majoritário do STA 
“O artigo 240º n.º 1 do CPPT deve ser interpretado amplamente no sentido de abranger não apenas os 
credores que gozam de garantia real stricto sensu mas também aqueles a que a lei substantiva atribui 
causas legítimas de preferência, nomeadamente, privilégios creditórios.” (cf. A título de exemplo o 
Acórdão do STA de 18/05/2005, recurso n.º 0612/04, in www.dgsi.pt);

7. Ao não admitir o crédito de IRS relativo ao exercício de 2005, reclamado pela Fazenda Pública, 
a douta sentença ora recorrida incorreu em erro de direito na interpretação e aplicação das normas 
constantes nos arts. 240º, n.º 1 e 246º ambos do CPPT e no art. 111º do CIRS.

Termina pedindo o provimento do recurso e a revogação da sentença, a substituir por outra que 
admita, reconheça e gradue os créditos reclamados, de IRS do ano de 2005 e respectivos juros, no lugar 
que lhes competir.

1.3. Não foram apresentadas contra -alegações.
1.4. O MP emite Parecer nos termos seguintes:
«1. A jurisprudência do STA tem -se pronunciado de forma consolidada, a propósito da interpretação 

da norma constante do art. 240º n.º l CPPT, no sentido de que podem reclamar os seus créditos no pro-
cesso de execução fiscal não apenas os credores que gozem de garantia real stricto sensu mas também 
aqueles a quem a lei substantiva atribui causas legítimas de preferência, designadamente privilégios 
creditórios (acórdãos STA Pleno SCT 13.04.2005 processo n.º 442/04; 18.05.2005 processo n.º 612/04; 
acórdãos STA SCT 2.07.2003 processo n.º 882/03, 4.02.2004 processo n.º 2078/03, 6.12.2006 processo 
n.º 929/06, 9.05.2007 processo n.º 239/07, 17.06.2009 processo n.º 432/09).

A especial autoridade dos arestos citados e o desiderato de interpretação e aplicação uniformes 
do direito aconselham a observância da sua doutrina (art. 8º n.º 3 CCivil).

2. O Tribunal Constitucional declarou a inconstitucionalidade, com força obrigatória geral, da 
norma constante do art.104º CIRS (numeração resultante do DL n.º 198/2001, 2 Julho) na interpretação 
segundo a qual os privilégios imobiliários gerais conferidos à Fazenda Pública preferem à hipoteca, 
nos termos do art. 751º CCivil, por violação do princípio da confiança, ínsito no princípio do Estado 
de direito  - art. 20º CRP (acórdão n.º 362/2002, 17.09.2002, DR I -A n.º 239, 16.10.2002).

3. Os créditos de IRS relativos aos três últimos anos gozam de privilégio mobiliário geral e de privilé-
gio imobiliário sobre os bens existentes no património do sujeito passivo à data da penhora (art. 111º CIRS).

Os respectivos juros de mora gozam do mesmo privilégio atribuído por lei à dívida sobre que 
recaírem (art. 8º DL n.º 73/99, 16 Março).

4. Aplicando estas considerações ao caso sob análise:
O crédito reclamado de IRS e respectivos juros de mora (ano 2005) deve ser admitido e graduado 

em segundo lugar, após o crédito reclamado pela Caixa Económica Montepio Geral, garantido por 
hipoteca.»

1.5. Corridos os vistos legais, cabe decidir.
FUNDAMENTOS
2. Na sentença recorrida julgaram -se provados os factos seguintes:
1. Em 12/04/2000, entre Aquiles Martins Henriques Laranjeira, ora executado, e a Caixa Económica 

Montepio Geral foi celebrado um contrato de Mútuo com hipoteca no montante de Esc.: 780.000$00 
incidindo esta sobre a fracção autónoma designada pela letra “S”, correspondente à arrecadação nú-
mero dezoito do prédio urbano constituído em propriedade horizontal, sito na Quinta de S. Francisco 
de Borja, Rua dos três Vales, n.º 55, Monte da Caparica, freguesia da Caparica, concelho de Almada, 
descrito na 1ª Conservatória do Registo Predial de Almada sob o número 4090 da referida freguesia e 
inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 11727 -S, com valor patrimonial de € 3.950,00 (cfr. docs. 
juntos a fls. 6 a 18 dos autos);

2. Em 30/05/2000, foi registada hipoteca a favor da Caixa Económica Montepio Geral, incidente 
sobre o imóvel melhor identificado em 1), penhorado no processo de execução de que os autos constituem 
apenso, com vista à garantia da quantia de Esc.: 780.000$00 referente a capital, à taxa de juro anual de 
6,24%, acrescido em 4% em caso de mora e com montante máximo de Esc.: 1.019.616$00 (cfr. fls. 13 
do processo executivo junto aos autos, cujo teor aqui que se dá por integralmente reproduzido);

3. A Fazenda Pública instaurou em 05/10/2005, contra o executado Aquiles Martins Henriques La-
ranjeira o processo de execução fiscal n.º 34092005/1101765 do Serviço de Finanças de Almada 3ª tendo 
por objecto dívidas de IVA do exercício de 2005, no montante de € 827,64 e de que os presentes autos de 
verificação e graduação de créditos constituem apenso (cfr. processo de execução fiscal junto aos autos);

4. Ao processo identificado no ponto anterior foram apensos os processos de execução fiscal 
n.º 3409200501134825, 3409200601013297 e 3409200601018655, referentes a IVA e coimas (cfr. doc. 
junto a fls. 35 do processo executivo junto aos autos);

5. Em 30/04/2007, no âmbito do citado processo de execução fiscal, e para pagamento das dívidas 
nele referidas, foi efectuada a penhora da fracção autónoma designada pela letra “S”, correspondente à 
arrecadação número dezoito do prédio urbano constituído em propriedade horizontal, sito na Quinta de 
S. Francisco de Borja, Rua dos três Vales, n.º 55, Monte da Caparica, freguesia da Caparica, concelho 
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de Almada, descrito na 1ª Conservatória do Registo Predial de Almada sob o número 4090 da referida 
freguesia e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 11727 -S, com valor patrimonial de € 3.950,00, 
a qual foi registada a favor da Fazenda Nacional em 16/05/2007, para garantia da quantia de € 5,291,70 
(cfr. fls. 13 do processo executivo junto aos autos, cujo teor se dá por integralmente reproduzido);

6. Em 31/10/2006, foi inscrito para cobrança o IRS do exercício de 2005 do ora executado no 
montante de € 6.474,93 (cfr. doc. junto a fls. 46 dos autos);

7. O executado é devedor à Fazenda Pública dos créditos exequendos e reclamados;
8. O executado é devedor à Caixa Económica Montepio Geral da quantia reclamada.
3.1. Atendendo a esta factualidade a sentença recorrida decidiu julgar «improcedente a recla-

mação de créditos apresentada pela Fazenda Pública» (créditos relativos a IRS, do ano de 2005), não 
os reconhecendo nem graduando, consequentemente, por considerar, em síntese, que os créditos que 
gozam apenas de privilégio imobiliário geral e que não tenham, para além dele, uma garantia real, não 
podem ser reclamados nos termos do art. 240º do CPPT, porquanto não gozam de garantia real sobre 
os bens penhorados, entendimento este sufragado nos acs. deste STA, de 16/6/2004, rec. n.º 442/04 e 
de 7/7/2004, no rec. n.º 612/04, este último transcrito na decisão recorrida.

A recorrente, por seu lado, apoiando -se no entendimento maioritário da jurisprudência deste 
STA, entende que o n.º 1 do art. 240º do CPPT deve ser interpretado em termos amplos, no sentido de 
abranger não apenas os credores que gozam de garantia real stricto sensu mas também aqueles a que a 
lei substantiva atribui causas legítimas de preferência, nomeadamente, privilégios creditórios.

3.2. A questão controvertida e que importa decidir é, portanto, a de saber se o crédito de IRS 
reclamado pela FP, relativo ao ano de 2005, deve ou não ser reconhecido e graduado.

Vejamos.
4.1. O art. 111º do CIRS dispõe:
«Para pagamento do IRS relativo aos três últimos anos, a Fazenda Pública goza de privilégio 

mobiliário geral e privilégio imobiliário sobre os bens existentes no património do sujeito passivo à 
data da penhora ou outro acto equivalente.»

Por sua vez, o n.º 1 do art. 240º do CPPT dispõe que podem reclamar os seus créditos no prazo 
de 15 dias após a citação nos termos do artigo anterior os credores que gozem de garantia real sobre 
os bens penhorados.

E o art. 246º do mesmo Código manda aplicar na reclamação de créditos as disposições do CPC, 
mas sendo admissível apenas a prova documental.

4.2. A questão a decidir passa, essencialmente, pela interpretação do n.º 1 do transcrito art. 240º do 
CPPT, em termos de saber se tal normativo deve ser interpretado em sentido amplo, de modo a terem -se 
por abrangidos na letra da lei não apenas os credores que gozam de garantia real, mas também aqueles a 
quem a lei substantiva atribui causas legítimas de preferência, designadamente, privilégios creditórios, 
ou se, pelo contrário, deve interpretar -se em sentido estrito, de modo a terem -se ali abrangidos apenas os 
credores que gozam de uma verdadeira garantia real, que atribua ao seu titular um direito de sequela.

Trata -se de questão que, como decorre, aliás, da fundamentação da sentença recorrida, das Con-
clusões da recorrente e do Parecer do MP, tem sido amplamente apreciada e decidida por este STA, 
com orientação largamente maioritária, que também aqui perfilhamos, no sentido de que «o n.º 1 do 
artigo 240º do CPPT deve ser interpretado amplamente, no sentido de abranger não só os credores que 
gozam de garantia real “stricto sensu”, mas também aqueles a quem a lei substantiva atribui causas 
legítimas de preferência, como é o caso dos privilégios creditórios».

A propósito, escreve -se no acórdão desta Secção do STA, de 12/1/2011, rec. n.º 725/10:
O «… legislador fiscal determinou a execução de bens individualizados do património do executado 

para satisfação do crédito do exequente, permitindo todavia aos credores que gozem de garantia real 
sobre os bens penhorados que reclamassem os seus créditos na execução. É o que resulta do disposto 
no artigo 240º, n.º 1, do Código de Procedimento e de Processo Tributário, em consonância com o 
artigo 865º do Código de Processo Civil no respeitante à execução comum.

Mas, para alguma doutrina, direitos reais de garantia em sentido próprio serão apenas a penhora, 
o penhor, a hipoteca, o direito de retenção e a consignação de rendimentos. Já quanto aos privilégios 
creditórios, que o artigo 733º do Código Civil define como «a faculdade que a lei, em atenção à causa 
do crédito, concede a certos credores, independentemente do registo, de serem pagos com preferência 
a outros», não há unanimidade, entendendo alguns que não serão verdadeiros direitos reais de garantia, 
mas qualidades do crédito, atribuídas por lei em atenção à sua origem.

Praticamente unânime é o entendimento quanto aos privilégios gerais: estes não são qualificáveis 
como direitos reais de garantia. Em todo o caso, há, na doutrina, como na jurisprudência, concordância 
quanto a que os privilégios creditórios conferem preferência sobre os credores comuns.

Nos termos do artigo 111º (antes artigo 104º) do Código do IRS, para o pagamento de IRS relativo 
aos três últimos anos a Fazenda Pública goza de privilégio mobiliário geral e imobiliário sobre os bens 
existentes no património do sujeito passivo à data da penhora ou de acto equivalente.
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Gozando o crédito reclamado de privilégio imobiliário, não preferindo embora aos credores 
com garantia real, não deixa, por isso, de poder ser reclamado e graduado no lugar que lhe competir. 
Neste sentido se têm pronunciado quer o Supremo Tribunal Administrativo quer o Supremo Tribunal 
de Justiça, em inúmeros acórdãos. Aliás, assim o impõe a unidade do sistema jurídico, pois não faria 
sentido que a lei substantiva estabelecesse uma prioridade no pagamento do crédito e a lei adjectiva 
obstasse à concretização da preferência, impedindo o credor de acorrer ao concurso. Exigir a esse 
credor que, para fazer valer o privilégio, obtivesse penhora ou hipoteca, seria deixar sem sentido útil 
o privilégio, pois nesse caso o crédito passaria a dispor de garantia real, sendo -lhe inútil o privilégio 
legal. Assim, afigura -se dever o artigo 240º, n.º 1, do Código de Procedimento e de Processo Tri-
butário ser interpretado no sentido de abranger não apenas os credores que gozam de garantia real, 
stricto sensu, mas também aqueles a quem a lei substantiva atribui causas legítimas de preferência, 
designadamente, privilégios creditórios – cf. neste sentido, quase textualmente, o acórdão do Pleno 
desta Secção do Supremo Tribunal Administrativo, de 18 -5 -2005, no recurso n.º 612/04, o qual, por 
sua vez, seguiu o acórdão do Pleno também desta Secção do Supremo Tribunal Administrativo, de 
13 -4 -2005, no recurso n.º 442/04, a confirmar os acórdãos fundamento desta Secção do Supremo 
Tribunal Administrativo, de 2 -7 -2003, e de 4 -2 -2004, proferidos respectivamente nos recursos 
n.º 882/03, e n.º 2078/03».

E no mesmo sentido podem ver -se, ainda, entre outros, os acs. desta Secção do STA, de 12/11/09, 
rec. n.º 919/09, de 18/11/09, rec. n.º 920/09, de 27/1/10, rec. n.º 01201/09, de 12/2/10, rec. n.º 1035/09, de 
8/9/10, rec. n.º 01118/09, de 12/1/11, rec. n.º 0725/10, de 4/5/11, rec. n.º 044/11 e de 14/9/11, rec. n.º 0573/11.

Ora, considerando o disposto no n.º 3 do art. 8º do CCivil e porque não vemos motivo para divergir 
deste entendimento, que, aliás, adoptámos, entre outros, no proc. 044/11, acima referido, havemos de 
concluir que o crédito em causa deve ser admitido, reconhecido e graduado no lugar que lhe couber, 
ou seja, no caso, logo a seguir aos créditos garantidos por hipoteca.

DECISÃO
Nestes termos acorda -se em, dando provimento ao recurso, revogar a sentença na parte em que 

vem recorrida e, julgando admitido e reconhecido o crédito reclamado pela Fazenda Pública referente 
a IRS do ano de 2005 e respectivos juros de mora, proceder à respectiva graduação no lugar que lhe 
compete, ficando, assim, a graduação na forma seguinte e saindo as custas precípuas do produto da 
venda:

1º  - Os créditos reclamados pela Caixa Económica Montepio Geral, garantidos por hipoteca re-
gistada em 30/05/2000 e juros até ao limite de três anos;

2º  - O crédito de IRS reclamado pela Fazenda Pública, referente a IRS do ano de 2005, bem como 
os respectivos juros de mora.

3º  - Os créditos exequendos.
Sem custas.

Lisboa, 19 de Outubro de 2011. — Casimiro Gonçalves (relator) — António Calhau — Isabel 
Marques da Silva. 

 Acórdão de 19 de Outubro de 2011.

Assunto:

Título executivo. Exequibilidade.

Sumário:

 I — O n.º 3 do artigo 149º do CPA representa uma habilitação legal genérica do poder 
de executar, pela via administrativa ou judicial, actos administrativos impositivos 
de obrigações pecuniárias.

 II — Sem um acto prévio que tenha sido devidamente notificado ao destinatário para 
cumprir a obrigação pecuniária em determinado prazo, a dívida exequenda não 
é exigível nem exequível.

Processo n.º 578/11 -30.
Recorrente: Tota Florestal — Comércio de Madeiras, L.da

Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Lino Ribeiro.
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Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1.1. Tota Florestal – Comércio de Madeiras, Lda, devidamente identificada nos autos, interpõe 

recurso jurisdicional da sentença que julgou improcedente a oposição à execução instaurada pelo Ser-
viço de Finanças de Sever do Vouga para cobrança de uma dívida à Direcção Regional de Agricultura 
da Beira Litoral resultante do incumprimento de um contrato.

Nas alegações, conclui o seguinte:
1. O caso dos autos não se enquadra em nenhuma das previsões das als. a), b) ou c) do art. 46º 

n.º 1 do C. P. Civil. E remetendo a alínea d) daquele dispositivo do art. 46º para os documentos a que, 
por disposição especial, seja atribuída força executiva, temos que, as previsões das als. a), b), c) e d) 
do art. 162º do C.P.P.T. também não se enquadram na situação dos autos.

2. Não estamos perante qualquer situação de tributos, ou receitas do Estado; nem de decisão 
exequível proferida em processo de aplicação de coimas; e o documento que serve de base à execução 
também não constitui uma certidão de acto administrativo que determine a dívida a pagar.

3. A execução fiscal de que esta oposição é apenso não contempla dívida que constitua tributo, 
taxa, contribuição financeira ou seus adicionais, coima ou outra sanção pecuniária fixada, em sentença 
ou acórdão relativo a contra -ordenação tributária.

4. O alegado título executivo (ou citação, como efectivamente é) igualmente não refere (e não 
existe) disposição expressa da lei que determine a obrigação do pagamento mediante processo fiscal 
da presente dívida nem o acto administrativo... Acto que a existir, por manifesto desconhecimento da 
Executada, ora Recorrente, sempre padeceria de nulidade absoluta por falta de suporte de onde derive a 
dívida, não se encontrando a alegada dívida exequenda abrangida pelo disposto no art. 148º do C.P.P.T; 
Sendo que o documento (citação) junto não constitui sequer certidão com o âmbito do art. 162º do 
citado diploma.

5. Mesmo a admitir -se que a situação dos Autos correspondia a alguma das definidas nos arts. 148º 
e 162º do C.P.P.T., o que se contempla por mero raciocínio dialéctico, sempre se verificaria a iliquidez, 
indeterminibilidade e incerteza da dívida, como decorre do documento junto com a Contestação apre-
sentada pelo representante da Fazenda Pública a fls… de onde decorre que o valor dado à Execução 
sequer constituiria todo ele crédito do Estado.

6. O Estado (Direcção Geral de Impostos) não dispõe de título executivo bastante para accionar 
a Recorrente.

7. Ao decidir nos termos em que o fez, a douta sentença revidenda violou o disposto nos artºs 46º 
n.º 1 do C. P. Civil, artº. 148º; 162º do C.P.P.T. e 155 n.º 1 do C.P.A.

1.2 Não foram apresentadas contra -alegações.
1.3 O Procurador -Geral Adjunto emitiu parecer no sentido da procedência do recurso.
2. Na sentença deram -se por assentes os seguintes factos:
1. Em Novembro de 2000 a Direcção Regional da Agricultura da Beira Litoral (DRABL) promoveu 

através de concurso público a venda de árvores no perímetro florestal da Serra de Montemuro, nos termos 
constantes das condições de venda e caderno de encargos juntos aos autos  - fls. 84 e seguintes;

2. A oponente dedica -se à compra, abate e revenda de madeiras, e no âmbito dessa actividade 
foi -lhe atribuído o lote 21/00 pelo valor de 14.000.000$00;

3. Os concorrentes ficavam obrigados a manter as suas propostas durante o prazo mínimo de 60 
dias a contar da realização da venda (cfr. fls. 95 e ss);

4. No dia 24.01.2001 a oponente remeteu à DRABL uma carta comunicando o seu desinteresse 
na concretização do negócio e a retirada da sua proposta de compra (cfr. fls. 95 e ss.);

5. Em resposta à comunicação da oponente a DRABL remeteu -lhe o ofício datado de 31.01.02, 
comunicando -lhe além do mais que o prazo de 60 dias caducaria no dia 12.02.01 e que deveria, no prazo 
de 15 dias, comparecer nas suas instalações para assinar o respectivo contrato (cfr. fls. 95 e ss.);

6. Por sentença proferida pelo Tribunal Judicial de Sever do Vouga, já transitada em julgado, com 
o n.º 192/2001, em que era autor Tota Florestal  - Comércio de Madeiras, Lda e Réu o Estado Português 
(DRA Beira Litoral), e em que era pedido que se declarasse válida e eficaz a declaração de retirada da 
proposta de compra da A., fixando -se a data de efeitos da mesma no dia 24.01.2001 (ou 12 -02 -2001, 
se se entender que se deverá aplicar a regra do artº 72º do CPA), condenando -se o R. à devolução da 
importância de 500.000$00 por ela entregue para caucionar o seu cumprimento do contrato, acrescido 
de juros moratórios contados desde a data da eficácia da sua declaração e até efectivo pagamento  - foi 
julgada improcedente a acção absolvendo -se o R. Estado Português  - Direcção Regional da Agricultura 
da Beira Litoral dos pedidos formulados pela A. Tota Florestal  - Comércio de Madeiras, Lda;

7. Por acórdão datado de 10 de Abril de 2003 proferido pelo Supremo Tribunal de Justiça foi 
confirmado o acórdão da Relação não considerando válida e eficaz a declaração de retirada da proposta 
de compra apresentada através de carta de 24.01.01, nem que lhe assiste o direito de exigir a devolução 
do montante que depositou a título de caução.

8. Foi instaurada execução fiscal para pagamento da importância de 9.500.000$00, referente 
ao pagamento da diferença verificada da 1ª para a 2ª praças da anulação da venda do lote de material 
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lenhoso n.º 21/00 do Perímetro Florestal da Serra de Montemuro, anulado pela Direcção Regional de 
Agricultura da Beira Litoral, à firma Tota Florestal  - Comércio de Madeiras, Lda, com sede em Carra-
zedo, Sever do Vouga (cfr. fls. 3 e 5 do PA apenso);

9. O oponente foi citado em 21 de Novembro de 2001  - fls. 4 do apenso.
10. A presente oposição deu entrada no Serviço de Finanças de Sever do Vouga no dia 17.12.2001 

(cfr. fls. 2).
3. A Direcção Regional de Agricultura da Beira Litoral (DRABL) abriu concurso para venda em 

hasta pública de vários lotes de árvores. A recorrente candidatou -se a esse concurso e licitou o lote 
21/00 por 14.000,000$00, tendo prestado caução no valor de 500.000$00. Notificada para a assinatura 
do contrato, retirou a proposta de compra e não compareceu à assinatura do contrato. A DRABL emitiu 
a guia de Receita do Estado n.º 80/2001, no valor de 9.5000,00$00, “por incumprimento da Cláusula 
L das condições de venda de material lenhoso do Lote 21/00, do Perímetro Florestal da Serra de Mon-
temuro” e remeteu -a ao Chefe de Finanças para que promovesse a respectiva cobrança, notificando 
simultaneamente a recorrente de que dispunha de 15 dias para proceder ao pagamento (cfr. docs. de 
fls. 60 e 61 dos autos).

A recorrente deduziu oposição, alegando que há falta de título executivo, porque o título não re-
fere qual a disposição expressa da lei que determina a obrigação de pagamento mediante processo de 
execução fiscal, nem qual o acto administrativo que impôs o pagamento da dívida exequenda.

A sentença recorrida julgou improcedente a oposição, considerando que se trata de uma “dívida 
ao Estado” prevista no n.º 2 do artigo 148º do CPPT e que o n.º 1 do artigo 155º do CPTA é a norma 
expressa que permite a sua cobrança coerciva através do processo de execução fiscal.

A recorrente não se conforma com a decisão, argumentando que não há título executivo bastante, 
porque: (i) a dívida não consubstancia tributo, taxa, contribuição, coima ou outra sanção pecuniária 
relativa a contra -ordenação tributária; (ii) o título não refere (e não existe) disposição expressa da lei 
que determine a obrigação do pagamento mediante processo fiscal (iii) o título não refere a existência de 
qualquer acto administrativo, o qual, se existir, padece de nulidade absoluta por falta de suporte de onde 
resulte a dívida; (iv) em todo o caso, verifica -se iliquidez, indeterminibilidade e incerteza da dívida.

É verdade que a dívida exequenda não provém de qualquer tributo, taxa, contribuição financeira 
a favor do Estado, coima ou outra sanção pecuniária relativa a contra -ordenações tributárias. Mas não 
é menos verdade que podem igualmente ser cobradas mediante processo de execução fiscal «nos casos 
e termos expressamente previstos na lei» outras dívidas ao Estado, como se estabelece na alínea a) do 
n.º 2 do artigo 148º do CPPT.

E a norma que prevê a possibilidade da Administração Pública promover a execução por via judicial 
de actos que imponham o cumprimento de obrigações pecuniárias resultantes de actos administrativos 
é o n.º 3 do artigo 149º do CPA. Quando a obrigação decorrente de um acto administrativo respeitar a 
uma quantia certa, a Administração não executa directamente a prestação em dívida, devendo recorrer 
ao “processo de execução fiscal”, que é tramitado em órgão diferente do autor do acto exequendo. 
Aquela norma representa uma habilitação legal genérica do poder de executar, pela via judicial, actos 
administrativos impositivos de obrigações pecuniárias e, por conseguinte, satisfaz a exigência referida 
no n.º 2 do art. 148º do CPTT (cfr. Acs. do STA de 26/8/2009, rec n.º 0609/09, de 20/5/09, rec n.º 0427, 
de 13/5/09, rec n.º 0817/09 e de 25/6/09 rec n.º 0416/09, in www.dgsi. pt.)

O problema mais complexo é que o título executivo indica que a dívida provém do incumprimento 
da cláusula L do caderno de encargos, mas não está demonstrado que tenha existido qualquer “acto 
administrativo” que tenha sido notificado à recorrente a exigir o pagamento da dívida exequenda. Dos 
autos apenas consta que lhe foi enviado um aviso para se dirigir ao serviço de finanças a fim de proceder 
ao pagamento da guia n.º 80/2001 de receita do Estado.

A alínea L das cláusulas gerais do Caderno de Encargos, desenvolvendo o ponto 12.3 do Programa 
de Concurso, estabelece que «a não assinatura do contrato por parte do comprador implica a perda do 
depósito provisório; no caso de incumprimento contratual imputável ao comprador e sem prejuízo do 
estipulado na Cláusula Geral E, este perde a caução, as prestações pagas e o arvoredo não retirado; em 
ambos os casos atrás referidos será o lote novamente posto em venda, ficando o comprador obrigado 
a repor a diferença que existir entre a sua oferta e o preço inferior obtido na nova venda, bem como 
ao pagamento de todos os prejuízos decorrentes da rescisão».

A dívida exequenda tem por fonte a recusa da adjudicatária em assinar o contrato adjudicado. Nessa 
situação, a alínea c) do n.º 1 do artigo 56º do DL 197/99 de 8/6, diploma aplicável nos casos omissos 
(cfr. ponto 14.1 do Programa de Concurso) estabelece a “anulação da adjudicação”, um acto que declara 
que a adjudicação caduca ou fica sem efeito, podendo a entidade adjudicante decidir adjudicar a outro 
concorrente. Além da perda da caução, sanção também prevista no n.º 2 do art. 69º daquele diploma, o 
Programa de Concurso e o Caderno de Encargos fixaram uma “indemnização” à entidade adjudicante 
correspondente à diferença que existir entre a sua oferta e o preço inferior obtido na nova venda.

Ora, o título executivo contém ou incorpora a indemnização predeterminada naquela cláusula. 
O direito do exequente funda -se assim directamente na cláusula do Caderno de Encargos e não num 
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acto administrativo que previamente tenha decidido que estão verificados os pressupostos da respon-
sabilidade da adjudicatária.

A fonte da dívida exequenda é a responsabilidade civil contratual da executada que emerge das 
regras do concurso. Após a adjudicação, aprovação da minuta e prestação da caução, entre o adjudica-
tário e a entidade adjudicante constitui -se uma relação muito aproximada ao “contrato -promessa”, cujo 
incumprimento gera responsabilidade. Como refere Margarida Olazabal Cabral «existindo neste caso já 
um contrato preliminar, próximo do contrato -promessa – em que ficaram acordados as mutuas obrigações 
e direitos e todos os termos do contrato definitivo – o seu incumprimento gerará responsabilidade civil 
contratual» (cfr. O Concurso Público nos Contratos Administrativos, Almedina. pág. 230).

Independentemente de se saber se a Administração goza de poderes de auto -tutela administrativa 
que lhe permitam declarar, autoritária e unilateralmente, a existência de uma situação de incumpri-
mento contratual e de definir a responsabilidade daí emergente, no caso concreto interessa sobretudo 
conhecer se o título em que se baseia a execução assenta num prévio acto que defina e configure o 
direito do exequendo.

Regra geral, a Administração não pode realizar actos jurídicos ou operações materiais executi-
vas sem ser com base num acto administrativo anterior que as legitime. Trata -se do princípio do acto 
administrativo prévio, afirmado no n.º 1 do artigo 151º do CPA como um princípio fundamental, cuja 
violação conduz à nulidade das medidas executivas praticadas. Parte da doutrina administrativa consi-
dera mesmo que o verdadeiro fundamento jurídico da execução forçada dos actos administrativos pela 
Administração é o próprio acto administrativo.

A execução coactiva, seja pela via administrativa seja pela via judicial, só pode verificar -se re-
lativamente aos actos administrativos de comando não voluntariamente cumprido. Para se proceder 
à execução forçada de um acto é pois necessário: (i) que ele contenha uma obrigação, (ii) que seja 
notificado ao obrigado, (ii) e que o seu destinatário não tenha cumprido voluntariamente a obrigação 
que se lhe impôs. Se estas condições não se verificam, então a obrigação não é exigível.

Tratando -se de execução para pagamento de quantia certa, a entidade administrativa credora deve 
emitir “certidão do acto administrativo”, à qual se reconhece valor de título executivo (cfr. alínea c) 
do art. 162º do CPPT), que deve remeter, juntamente com o processo administrativo, à repartição de 
finanças do domicílio ou sede do devedor (art. 155º. n.º 2 do CPA). Essa certidão é um documento que 
corporiza ou atesta a existência do acto administrativo impositivo da obrigação exequenda, e que goza 
de força probatória privilegiada para fins executivos.

Mesmo nos casos de execução de obrigações legais ou “execução directa das leis”, aquelas que 
são imediatamente impostas por normas de direito público, sem necessidade de acto administrativo 
de aplicação, o desencadear dos efeitos previstos na estatuição da norma está dependente de um acto 
declarativo da verificação do facto contido na previsão. É esse acto de “acertamento” que deve estar 
contido no título executivo, tornando minimamente seguro a existência do direito de crédito que se 
pretende executar.

No caso dos autos, o título que serve de base à execução não foi extraído a partir de um acto 
administrativo prévio que tenha definido ou declarado a existência e o montante da indemnização e 
que tenha sido notificado ao destinatário para, num determinado prazo, a pagar voluntariamente. Tal 
omissão tem implicações substanciais, pois não foi dada oportunidade à recorrente para impugnar 
contenciosamente a legalidade da exigência da obrigação pecuniária, e implicações processuais, uma 
vez que se procedeu à execução de um acto inexistente e ineficaz.

Do mesmo modo que se consideram ilegais e impugnáveis os “actos de execução”, por via 
administrativa, sem ter sido praticado previamente o acto administrativo que legitime tal actuação 
ou que excedam os limites do acto exequendo, ou ainda por “vícios próprios” (cfr. nºs 1, 3 e 4 do 
art. 151º do CPA), também a execução por via judicial que contenha tais defeitos é passível de opo-
sição, sob pena da violação do princípio constitucional da tutela jurisdicional efectiva. Não se trata 
de tocar na validade do acto exequendo, mas sim na validade do acto de execução, o qual padece de 
ilegalidades próprias que o tornam imprestável para executar coactivamente as determinações do 
acto exequendo.

Sem um acto prévio que tenha sido devidamente notificado ao destinatário para cumprir a obriga-
ção pecuniária em determinado prazo, a dívida exequenda não é exigível nem exequível. Neste tipo de 
actos, a notificação funciona como interpelação ao devedor para cumprimento em determinado prazo, 
findo o qual se constitui em mora (cfr. arts. 777º e 805º do CCV). Ora, não existindo acto exequendo 
ou não tendo sido notificado ao seu destinatário, não se iniciou o prazo para pagamento voluntário da 
dívida e, portanto, por falta da necessária “interpelação” do obrigado, não se pode dizer que a dívida 
se venceu e tornou exigível.

Se a dívida incorporada no título executivo não é exigível, por falta de acto administrativo 
previamente notificado ao executado, existe inexequibilidade do título, que é um fundamento à 
oposição enquadrável na alínea i) do n.º 1 do art. 204º do CPPT. Não é um problema de nulidade 
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do título executivo, por falta dos requisitos formais, mas sim de inexigibilidade da obrigação nele 
incorporada.

4. Pelo exposto, acordam os juízes da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo em:

a) Conceder provimento ao recurso e revogar a sentença recorrida;
b) Julgar a oposição procedente e provada e consequentemente julgar extinta execução.
Sem custas.

Lisboa, 19 de Outubro de 2011. — Lino Ribeiro (relator) — António Calhau — Dulce Neto. 

 Acórdão de 19 de Outubro de 2011.

Assunto:

IMI. Coeficiente de localização. Valor da área de implantação. Falta de fundamen-
tação.

Sumário:

 I — O dever legal de fundamentação deve responder às necessidades de esclarecimento 
do destinatário, informando -o do itinerário cognoscitivo e valorativo do respectivo 
acto e permitindo -lhe conhecer as razões, de facto e de direito que determinaram 
a sua prática.

 II — O coeficiente de localização previsto no artigo 42.º do CIMI é um valor aprovado 
por Portaria do Ministro das Finanças sob proposta da CNAPU na fixação do 
qual se têm em consideração, nomeadamente, as características referidas no n.º 3 
desse normativo legal.

 III — A percentagem do valor da área de implantação a que se refere o n.º 2 do ar-
tigo 45.º do CIMI é também fixada de igual modo, nela se atendendo igualmente 
às características referidas no n.º 3 do artigo 42.º, ex vi do n.º 3 do artigo 45.º, 
ambos do CIMI.

 IV — O zonamento (determinação das zonas homogéneas a que se aplicam os diferentes 
coeficientes de localização em cada município e as percentagens a que se refere 
o n.º 2 do artigo 45.º do CIMI) é, igualmente, aprovado por Portaria do Ministro 
das Finanças sob proposta da CNAPU (cfr. artigos 60.º, n.º 1, alínea b), e 62.º, 
alíneas a) e b), do CIMI).

 V — Neste contexto, a fundamentação exigível para a aplicação desses valores apenas 
se pode circunscrever à identificação geográfica/física dos prédios no concelho e 
freguesia respectivos, à especificação do coeficiente de localização e dos restantes 
valores referidos (designadamente, o valor da área de implantação) e à invocação 
do quadro legal que lhes é aplicável.

Processo n.º 579/11 -30.
Recorrente: Vertipilar — Imobiliária e Construção, L.da

Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons.º Dr. Francisco Rothes.

1. RELATÓRIO
1.1 A sociedade denominada “Vertipilar  - Imobiliária e Construção, S.A.” (adiante Contribuinte, 

Impugnante ou Recorrente), discordando do valor patrimonial tributário fixado em sede de 2.ª avaliação 
de um terreno para construção que adquiriu, impugnou junto do Tribunal Administrativo e Fiscal de 
Leiria o acto de fixação desse valor.

1.2 Na parte que ora nos interessa considerar (1), invocou a Impugnante a falta de fundamentação 
de facto na fixação do coeficiente de localização (Cl) em 1,20 e da percentagem do valor da área de 
implantação em 25%.

1.3 A Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria julgou a impugnação judicial improcedente.
1.4 A Impugnante não se conformou com a sentença e dela interpôs recurso para este Supremo 

Tribunal Administrativo, que foi admitido a subir imediatamente, nos próprios autos e com efeito 
meramente devolutivo.



1831

1.5 A Recorrente apresentou as alegações de recurso, que resumiu em conclusões do seguinte teor:
«A)  - Na fórmula usada para se apurar o VPT são tidos em conta diversos valores, alguns deter-

minados ou prefixados e outros dependentes de avaliação.
B)  - Nomeadamente, podemos afirmar que existe um regime vinculado, no CIMI, quanto à forma 

de cálculo das áreas dos prédios e em matéria de coeficientes de afectação, de qualidade, de vestutez, 
que são determinados com critérios estritamente objectivos.

C)  - Contudo e no que se refere ao coeficiente de localização e à percentagem, o n.º 1 do artigo 42º 
e o n.º 2 do artigo 45º ambos do CIMI, conferem um intervalo ou uma amplitude entre o qual se pode 
fixar o concreto Cl e a %.

D)  - Ou seja, a lei prevê coeficientes e percentagens mínimos e máximos, sem estabelecer em 
concreto qual o coeficiente de localização e qual a percentagem para determinada zona.

E)  - Nem a lei (CIMI), nem as Portarias (982/2004, 1426/2004 e 1022/2006) ou sequer o site 
www.e -financas.gov.pt prevêem um coeficiente de localização e uma percentagem objectiva e concreta 
para o local onde se situa o prédio cuja avaliação foi impugnada.

F)  - Da matéria provada da douta sentença recorrida também não consta a concreta fundamentação 
para o recurso ao coeficiente de localização de 1,20 e percentagem de 25,00.

G)  - Assim, também não se pode concluir que a lei, as portarias ou o site contenham a fundamen-
tação do concreto coeficiente de localização e a concreta percentagem utilizados na avaliação, ainda 
que de forma sucinta, como entendeu a Juíza [do Tribunal] “a quo”.

H)  - Embora se entenda que a forma de publicitação, no sítio das Finanças www.e -financas.gov.pt, 
dos coeficientes que contribuem para o cálculo da avaliação é suficiente para garantir a sua eficácia, tal 
publicitação, por si só, não fundamenta o zonamento onde fica situado o prédio da recorrente, o coeficiente 
de localização de 1,20 e percentagem de 25%.

I)  - Acresce que a certidão, requerida pela recorrente, ao abrigo do artigo 37º do CPPT, também 
não contém a fundamentação do referido coeficiente de localização e da percentagem utilizados no 
cálculo do VPT.

J)  - O entendimento segundo o qual o concreto coeficiente de localização e a percentagem utilizados 
na avaliação recorrida constituem critérios de avaliação predefinidos significa impedir o contribuinte de 
ter acesso e conhecimento aos motivos da aplicação do referido coeficiente de localização e percentagem 
e consequentemente retirar ao poder jurisdicional a faculdade de julgar de facto e de direito o acto pelo 
qual a CNAPU fixou o zonamento que abrange a área onde fica situado o prédio da recorrente.

L)  - Donde se conclui que a douta decisão recorrida fez incorrecta interpretação e aplicação dos 
artigos 42º e 45º do CIMI e violou o artigo 77º da LGT.

Termos em que deve o presente recurso ser julgado procedente e em consequência ser revogada 
a douta sentença recorrida» (2).

1.6 A Fazenda Pública não contra alegou.
1.7 Recebidos os autos neste Supremo Tribunal Administrativo, foi dada vista ao Ministério Público 

e o Procurador -Geral Adjunto emitiu parecer no sentido de que seja negado provimento ao recurso.
1.8 A questão suscitada pela Recorrente e de que cumpre conhecer é a de saber se a sentença 

recorrida fez correcto julgamento quando considerou que estava devidamente fundamentado o valor 
patrimonial tributário, designadamente no que respeita ao coeficiente de localização e à percentagem 
do valor da área de implantação, o que passa pela interpretação das normas que, no Código do IMI 
(CIMI) e nos diplomas que o complementam, determinam modo de fixação desses valores.

2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1 DE FACTO
Na sentença recorrida, o julgamento da matéria de facto foi efectuado nos seguintes termos:
«Factos Provados
a) Na sequência da apresentação da declaração Modelo 1 pela impugnante, em 02/12/2008, com 

vista à inscrição do prédio urbano, sito na freguesia Marrazes, concelho de Leiria, foi efectuada a ava-
liação do referido prédio em 09/12/2009 (vide fls. 1 a 8 do processo administrativo apenso);

b) Notificada a impugnante do resultado dessa avaliação, requereu a mesma uma 2.ª avaliação, 
indicando como seu representante, a intervir na 2.ª avaliação, o Sr. António Raimundo Marto (cfr. 
fls. 12, 15 e 16 a 19 do processo administrativo apenso);

c) O perito indicado pela impugnante foi notificado para comparecer no dia 24/08/2009, às 09h00, 
no respectivo Serviço de Finanças, para constituição da comissão de avaliação, a fim de se proceder à 
2ª avaliação do prédio 8cfr. fls. 26 e 27 do processo administrativo apenso);

d) Foi tomado compromisso de honra ao perito indicado pela impugnante (fls. 28 processo ad-
ministrativo apenso);

e) Em 24/08/2009, depois da comissão de avaliação ter visto e examinado o prédio descrito, 
procederam à avaliação do prédio descrito na ficha de avaliação n.º 2784232, do prédio urbano, com o 
artigo matricial n.º 7701, Marrazes, Leiria, tendo -lhe sido atribuído o valor tributável de € 273.620,00 
(fls. 29 a 32 dos processo administrativo apenso que aqui se dão por integralmente reproduzidas);
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f) O termo de avaliação teve voto de vencido do representante da impugnante por não concordar 
com o valor da avaliação (termo de avaliação de fls. 29);

g) O coeficiente de localização aplicado na avaliação do prédio identificado na alínea a) foi de 1,20, 
de acordo com o SIGIMI – Sistema de Informação Geográfica do Imposto Municipal Sobre Imóveis, 
publicado no sítio www.e -financas.gov.pt (cfr. print a fls. 35 do PA apenso);

h) A percentagem correspondente à área de implantação do prédio identificado na alínea a) foi 
de 25%, de acordo com o SIGIMI – Sistema de Informação Geográfica do Imposto Municipal Sobre 
Imóveis, publicado no sítio www.e -finanças.gov.pt (cfr. print a fls. 35 do PA apenso);

i) Do resultado da 2ª avaliação, foi a impugnante notificada pelo ofício n.º 6009924, datado de 
01/09/2009 (fls. 10 dos presentes autos);

j) Na avaliação referida na alínea anterior foi atribuído o coeficiente de localização de 1,20, e a 
percentagem do valor do terreno de implantação aplicada foi de 25% (fls. 30 e 31 do apenso);

k) Em 21/09/2009, a impugnante requereu, ao abrigo do disposto no artigo 37º, n.º 1 do C.P.P.T., 
a passagem de certidão dos fundamentos de facto e de direito pelos quais foi fixado o Cl em 1,2 e a % 
de 25,00 e fotocópia do auto de avaliação (fls. 11 dos presentes autos);

l) Em 30/09/2009 foi passada certidão, que aqui se dá por integralmente reproduzida e da qual 
se transcreve a seguinte passagem «(…) têm como fundamentos de facto os elementos constantes da 
declaração modelo 1 n.º 2021206 e respectivos anexos, apresentada em 2008 -12 -02, por Vertipilar-
-Imobiliária e Construção SA, NIPC 507380533, e como fundamentos de direito os artigos 38º a 43º do 
Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, devidamente notificados através do ofício n.º 6009924, 
conforme o disposto no artigo 36º do CPPT».

m) Em 04/12/2009 a impugnante deduziu a presente impugnação (carimbo aposto na petição 
inicial de fls. 1).

As demais asserções da douta petição integram conclusões de facto ou direito ou meras conside-
rações pessoais da impugnante».

2.2 DE DIREITO
2.2.1 A QUESTÃO A APRECIAR E DECIDIR
Alega a Recorrente, em síntese, que, no que se refere ao Cl e à percentagem do valor do terreno de 

implantação, a lei prevê variação entre determinadas balizas, não se encontrando, pois, concretamente 
determinado na lei nem na portaria quais o coeficiente de localização e percentagem para o local onde 
se encontra o prédio da Recorrente, como igualmente não consta da página da Internet com o código 
www.e -financas.gov.pt qualquer explicação nem justificação para ter sido fixado no zonamento do 
prédio avaliado o Cl de 1,20 e a percentagem do valor do terreno de implantação em 25%, quando 
também seriam possíveis outros valores.

Tudo se resume, pois, a saber se a sentença fez correcto julgamento quando considerou que a 
2.ª avaliação se encontra suficientemente fundamentada.

2.2.2 DA FUNDAMENTAÇÃO DA AVALIAÇÃO QUANTO AO COEFICIENTE DE LOCA-
LIZAÇÃO E QUANTO À PERCENTAGEM DO VALOR DO TERRENO DE IMPLANTAÇÃO

A questão que é objecto do presente recurso foi já trazida para apreciação a este Supremo Tribunal 
por várias vezes, sendo que, apesar do acórdão de 10 de Março de 2011, proferido no processo com 
o n.º 862/10 – invocado pela Recorrente em apoio da sua tese –, afigura -se -nos poder concluir que o 
Tribunal enveredou por uma solução diferente, tendo concluído pela inexistência de falta de funda-
mentação do acto de 2.ª avaliação (3).

Sendo substancialmente idêntica a questão suscitada no processo com o n.º 382/11 e neste processo 
e não havendo razão para agora divergir do que ali se decidiu, haverá que concluir, pelos fundamentos 
constantes daquele acórdão, não se verificar vício de falta de fundamentação do acto de segunda ava-
liação do prédio, como decidiu a sentença recorrida.

Permitimo -nos reproduzir aqui apenas a parte mais relevante da fundamentação daquele acórdão 
deste Supremo Tribunal:

«É entendimento da jurisprudência dos nossos tribunais superiores que um acto se encontra su-
ficientemente fundamentado quando dele é possível extrair qual o percurso cognoscitivo e valorativo 
seguido pelo agente, permitindo ao interessado conhecer, assim, as razões de facto e de direito que 
determinaram a sua prática.

E que o grau de fundamentação há -de ser o adequado ao tipo concreto do acto e das circunstâncias 
em que o mesmo foi praticado (v. Ac. deste STA de 11.12.2007, no recurso n.º 615/04).

No que concerne ao grau de fundamentação adequado ao caso em apreço, transcreve -se o que a 
esse propósito já este Tribunal disse no acórdão de 1/7/2009, proferido no recurso n.º 239/09:

«Como se pode ler no preâmbulo do CIMI, aprovado pelo DL 287/2003, de 12 de Novembro, com a 
reforma da tributação do património levada a cabo por este diploma, operou -se “uma profunda reforma 
do sistema de avaliação da propriedade, em especial da propriedade urbana. (…) o sistema fiscal passa 
a ser dotado de um quadro legal de avaliações totalmente assente em factores objectivos, de grande 
simplicidade e coerência interna, e sem espaço para a subjectividade e discricionariedade do avaliador.”.
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O procedimento de avaliação, configurado nos artigos 38.º e seguintes do CIMI, caracteriza -se, 
assim, agora por uma elevada objectividade, com uma curtíssima margem de ponderação ou valoração por 
parte dos peritos intervenientes, pretendendo -se que a avaliação assente no máximo de dados objectivos.

Desde logo, o coeficiente de localização previsto no artigo 42.º do CIMI é um valor aprovado por 
Portaria do Ministro das Finanças sob proposta da CNAPU na fixação do qual se têm em consideração, 
nomeadamente, as seguintes características: acessibilidades, proximidade de equipamentos sociais, 
serviços de transportes públicos e localização em zonas de elevado valor de mercado imobiliário.

Por outro lado, o n.º 4 do mesmo preceito legal prevê ainda o zonamento que consiste na deter-
minação das zonas homogéneas a que se aplicam os diferentes coeficientes de localização em cada 
município e as percentagens a que se refere o n.º 2 do artigo 45.º do CIMI.

Trata -se, pois, de parâmetros legais de fixação do valor patrimonial com base em critérios objec-
tivos e claros e, por isso, facilmente sindicáveis, bastando a indicação da localização dos prédios e a 
referência do quadro legal aplicável para que se compreenda como foi determinado o referido coeficiente.

Ou seja, encontramo -nos no domínio de zonas e coeficientes predefinidos e, portanto, indisponí-
veis para qualquer ponderação ou alteração por parte dos peritos intervenientes no procedimento de 
avaliação, e isto independentemente de se tratar de primeira ou segunda avaliação, pois não é o facto 
de se realizar uma inspecção directa ao imóvel a avaliar que pode levar ao desrespeito dos coeficientes 
predefinidos, mas antes serve essa inspecção para comprovar a justeza dos coeficientes a aplicar.

Neste contexto, a fundamentação exigível para a aplicação do coeficiente de localização apenas se 
podia circunscrever à identificação geográfica/física dos prédios no concelho e freguesia de Pombal, ao es-
tabelecimento do coeficiente de localização aplicável e à invocação do quadro legal que lhe era aplicável.

Por outro lado, é a própria lei que manda ter em consideração na fixação da percentagem do 
valor do terreno de implantação as mesmas características que se têm em consideração na fixação do 
coeficiente de localização (v. n.º 3 do artigo 45.º do CIMI).»  - v. também no mesmo sentido, os acórdãos 
de 6/10/10, 17/3/11 e 25/5/11, proferidos nos recursos n.ºs 510/10, 964/10 e 239/11, respectivamente.

Ora, no caso em apreço, conforme consta da sentença recorrida, a fundamentação da avaliação 
impugnada é a que resulta da fórmula e do critério legal, não podendo os peritos alterar os coeficientes 
legalmente fixados.

Este novo sistema de avaliações, assente em factores objectivos, não tem espaço para a subjectivi-
dade e discricionariedade do avaliador, sendo coordenado por uma comissão cuja composição garante 
a representatividade dos agentes económicos e das entidades públicas ligadas ao sector.

O coeficiente de localização é, assim, fixado de acordo com regras predefinidas, que têm a ver 
com o exacto local onde se encontra o imóvel a avaliar e têm em conta os elementos a que se refere o 
artigo 42.º do CIMI.

Também o mesmo se passa com o zonamento que consiste na determinação das zonas homogé-
neas a que se aplicam os diferentes coeficientes de localização em cada município e as percentagens 
a que se refere o n.º 2 do artigo 45.º do CIMI e é aprovado por portaria do Ministro das Finanças sob 
proposta da CNAPU.

A determinação dos valores de zonamento é efectuada em cada município em assembleia camarária 
cuja materialização corresponde aos mapas informáticos de valor, por zona.

Assim, não é correcto alegar -se que a lei fixa um mínimo e um máximo e que dentro dessa moldura 
o avaliador tinha que fundamentar a razão por que atendeu ao coeficiente máximo e não ao mínimo.

Neste contexto, como se reconhece na sentença recorrida, a lei não estabelece essa moldura e a 
fundamentação exigível para a aplicação do coeficiente de localização apenas se podia circunscrever 
à identificação geográfica/física dos prédios no concelho e freguesia de […], ao estabelecimento do 
coeficiente de localização aplicável e à invocação do quadro legal aplicável.

Sendo que, no caso vertente, todos os mencionados elementos constam das fichas de avaliação 
e da certidão de fls. […] dos autos.

Como supra se disse, a intenção do legislador foi subtrair da subjectividade e da relatividade 
apreciativa do avaliador os critérios relevantes da avaliação dos prédios urbanos, para efeitos de inci-
dência real tributária, e fê -lo para efeitos de combater a fraude e a evasão fiscal, através de avaliações 
subjectivas, sujeitas a pressões de especuladores e a outros interesses de subvalorização da proprie-
dade urbana, sendo que foi todo esse circunstancialismo que levou o legislador a estabelecer critérios 
objectivos fixados por lei.

Além de que a existência de erros ou anomalias sempre poderá ser corrigida na medida em que 
os valores dos coeficientes de localização e zonamento são propostos pela CNAPU trienalmente.
Daí que se tenha de concluir, como na sentença recorrida se fez, que os elementos constantes dos termos 
da impugnada avaliação são bastantes para o acto se considerar fundamentado, nos termos exigidos 
pela lei para o caso (artigo 77.º da LGT)».

Subscrevendo integralmente estes considerandos, somos a concluir que a sentença recorrida, que 
decidiu de acordo com esta jurisprudência, não merece censura, motivo por que o recurso não pode 
ser provido.
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2.2.3 CONCLUSÕES
Preparando a decisão, formulamos as seguintes conclusões:
I  - O dever legal de fundamentação deve responder às necessidades de esclarecimento do destina-

tário, informando -o do itinerário cognoscitivo e valorativo do respectivo acto e permitindo -lhe conhecer 
as razões, de facto e de direito que determinaram a sua prática.

II  - O coeficiente de localização previsto no art. 42.º do CIMI é um valor aprovado por Portaria 
do Ministro das Finanças sob proposta da CNAPU na fixação do qual se têm em consideração, nome-
adamente, as características referidas no n.º 3 desse normativo legal.

III  - A percentagem do valor da área de implantação a que se refere o n.º 2 do art. 45.º do CIMI 
é também fixada de igual modo, nela se atendendo igualmente às características referidas no n.º 3 do 
art. 42.º, ex vi do n.º 3 do art. 45.º, ambos do CIMI.

IV  - O zonamento (determinação das zonas homogéneas a que se aplicam os diferentes coeficien-
tes de localização em cada município e as percentagens a que se refere o n.º 2 do art. 45.º do CIMI) é, 
igualmente, aprovado por Portaria do Ministro das Finanças sob proposta da CNAPU (cfr. arts. 60.º, 
n.º 1, alínea b), e 62.º, alíneas a) e b), do CIMI).

V  - Neste contexto, a fundamentação exigível para a aplicação desses valores apenas se pode 
circunscrever à identificação geográfica/física dos prédios no concelho e freguesia respectivos, à es-
pecificação do coeficiente de localização e dos restantes valores referidos (designadamente, o valor da 
área de implantação) e à invocação do quadro legal que lhes é aplicável.

3. DECISÃO
Face ao exposto, os juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Admi-

nistrativo acordam, em conferência, negar provimento ao recurso.
Custas pelo Recorrente.

Lisboa, 19 de Outubro de 2011. — Francisco Rothes (relator) — António Calhau — Isabel Marques 
da Silva.

(1) A Impugnante invocou também o vício decorrente da violação do direito de audição prévia, mas, nessa parte, conformou-
-se com a sentença, que julgou não se verificar essa invocada preterição de formalidade legal.

(2) As partes entre aspas e com um tipo de letra diferente são transcrições, aqui como adiante.
(3) Vide os seguintes acórdãos desta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
De 1 de Julho de 2009, proferido no processo com o n.º 239/09, publicado no Apêndice ao Diário da República de 30 de No-

vembro de 2009 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2009/32230.pdf), págs. 1072 a 1074, também disponível em http://www.dgsi.pt/jsta.
nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/2fa1d88746babe58802575ef00320486?OpenDocument;

De 6 de Outubro de 2010, proferido no processo com o n.º 510/10, publicado no Apêndice ao Diário da República de 26 de 
Maio de 2011 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2010/32240.pdf), págs. 1515 a 1521, também disponível em http://www.dgsi.pt/jsta.
nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/c9510750e658adfd802577ba0050bdb3?OpenDocument;

De 17 de Março de 2011, proferido no processo com o n.º 964/10, publicado no Apêndice ao Diário da República de 11 de 
Agosto de 2011 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2011/32210.pdf), págs. 443 a 446, também disponível em http://www.dgsi.pt/jsta.
nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/4d0d69c3d810e2158025785d00424fab?OpenDocument;

De 25 de Maio de 2011, proferido no processo com o n.º 239/11, ainda não publicado no jornal oficial, mas disponível em 
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/d90ac720f80489fe802578a100522d3b?OpenDocument;

De 22 de Junho de 2011, proferido no processo com o n.º 382/11, ainda não publicado no jornal oficial, mas disponível em 
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/66db114024cc7db1802578c4003edf46?OpenDocument;

De14 de Setembro de 2011, proferido no processo com o n.º 255/11, ainda não publicado no jornal oficial, mas disponível 
em http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/c2fd033bf64ad88e802579120050f7d3?OpenDocument;

De 28 de Setembro de 2011, proferido no processo com o n.º 188/11, ainda não publicado no jornal oficial, mas disponível 
em http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/b66b626d632eff828025792100313479?OpenDocument. 

 Acórdão de 19 de Outubro de 2011.

Assunto:

Artigo 17º do EBF. Criação líquida de postos de trabalho. Correcções de custos. 
Insuficiência de fundamentação do acto. Vicio de violação de lei.

Sumário:

 I — A Representante da Fazenda Pública não pode apresentar alegações de recurso 
com base em matéria que não foi utilizada pela Administração Fiscal para efectuar 
as correcções e consequente liquidação de imposto.
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 II — O artigo 17.º do EBF em 2004 requisitos continha dois requisitos consistentes em:

  a) terem sido admitidos por contrato sem termo, trabalhadores com idade inferior 
a 30 anos.

  b) que essa admissão tenha operado a criação líquida de postos de trabalho.

 III — Se a Administração Fiscal fundamentou as correcções de custos que efectuou à 
impugnante em sede de IRC com outro fundamento que não os indicados em 2) 
ocorre falta de verificação dos pressupostos factuais e jurídicos necessários à 
correcção que determinou a liquidação ora impugnada.

Processo n.º 607/11 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrida: OFCEP — Office Centre Portugal — Equipamento de Escritório, L.da

Relator: Ex.mo Sr. Cons.º Dr. Ascensão Lopes.

Acordam em conferência, nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Admi-
nistrativo:

1  - RELATÓRIO
OFCEP  - Office Centre Portugal  - Equipamento de Escritório, L.da,
contribuinte n.º 503789372 e com os demais sinais constantes dos autos, impugnou judicialmente 

liquidação adicional de IRC e juros compensatórios, relativa ao ano de 2004.
Por sentença, proferida no Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra, a impugnação foi julgada 

procedente, reagindo a FAZENDA PÚBLICA com a interposição de recurso jurisdicional, para o 
Tribunal Central Administrativo Sul, que por decisão de 26 de Abril de 2011, se declarou incompetente 
em razão da hierarquia entendendo ser competente este Supremo Tribunal Administrativo, para onde 
os autos foram remetidos.

A alegação do recurso integra as seguintes conclusões:
I  - Salvo o devido respeito, somos da opinião que a douta sentença, procedeu à errónea interpre-

tação do artigo 17.º do EBF, na redacção do Decreto -Lei n.º 215/89 de 31 de Dezembro;
II  - O caso sub judice, resultou de um procedimento de inspecção tributária, no qual a Ad-

ministração Tributária concluiu não estarem verificados os requisitos exigidos para aplicação do 
benefício fiscal, ao exercício de 2004, situação que originou uma correcção ao lucro tributável da 
impugnante.

III  - Os fundamentos em que a Administração Tributária se baseia para considerar que o referido 
beneficio fiscal não é aplicável ao caso sub judice, estão ancorados na jurisprudência do Supremo 
Tribunal de Justiça.

IV  - Por aplicação dos artigos 11.º n.º 1 da LGT e 9.º do Código Civil, resulta claro ser necessário 
fazer uma interpretação sistemática do conceito integrante do artigo 17.º do EBF, criação líquida de 
postos de trabalho para jovens, recorrendo aos diplomas legais que conformaram a política de criação 
de emprego, iniciada pelo Decreto -Lei n.º 445/80 de 4 de Outubro.

V  - O legislador ancorou o entendimento de que o conceito de criação de postos de trabalho se 
fundava na realização de projecto de investimento gerador de novos empregos e na criação líquida 
de postos de trabalho.

VI  - Atendendo a esse entendimento do sentido da norma, por via da interpretação sistemática, 
a Administração Tributária considera que o Tribunal a quo não subsumiu correctamente a norma 
ao caso concreto, na medida em que, a situação de um contrato de trabalho a termo se convolar em 
contrato de trabalho sem termo ope legis, é uma decorrência de um regime jurídico próprio do direito 
do trabalho.

VII  - Não sendo, esse regime jurídico conformador do sentido da norma, uma vez que, o conceito 
expresso no artigo 17.º do EBF, pertence ao domínio do Direito Fiscal e pode ser integrado por via da 
interpretação sistemática, resultando assim que, o benefício só deve ser atribuído quando exista um 
efectivo aumento global do número de trabalhadores da empresa e não, somente, uma alteração 
do estatuto jurídico desses trabalhadores.VIII  - Da prova feita, resultou claro que a impugnante não 
procedeu à criação de novos postos de trabalho no seu seio mas procurou utilizar um benefício fiscal 
para reduzir o montante de imposto a pagar.

IX  - Do que ficou exposto, conclui a Administração Tributária ter o Tribunal a quo andado mal 
na sua decisão, entendendo dever manter -se a liquidação adicional de imposto, assim como, os corres-
pondentes juros compensatórios.

Termos em que, concedendo -se provimento ao recurso, deve a decisão recorrida ser revogada e 
a impugnação judicial declarada improcedente.

PORÉM V. EXAS DECIDINDO FARÃO A COSTUMADA JUSTIÇA
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A Recorrida formalizou contra -alegações, onde conclui do modo que segue:
1  - O Tribunal ad quem é incompetente em razão da hierarquia, pois o recurso apresentado pela 

FP versa matéria exclusiva de direito, pelo que o tribunal competente seria o Supremo Tribunal Admi-
nistrativo, Secção de Contencioso Tributário, ao abrigo do disposto no n.º 1 do art. 280.º do CPPT.

II  - O Tribunal a quo apreciou devidamente a questão sub judice, porque:
a) a recorrida apresentou os contratos de trabalho escritos comprovativos da existência de contratos 

de trabalho sem termo, que a AF questionava;
b) a lei fiscal, tal como a lei laboral, não exige a forma escrita para a existência de contratos de 

trabalho sem termo;
c) quaisquer dúvidas que a AF tivesse sobre as situações em causa deveriam ter sido devidamente 

identificadas e fundamentadas, não podendo efectuar correcções e liquidações de imposto com base 
em meras dúvidas.

III  - A FP vem apresentar as suas alegações de recurso com base em matéria que não foi utilizada 
pela AF para fazer as correcções e consequente liquidação de imposto, o que é ilegal e deve ser desa-
tendido pelo Tribunal ad quem.

Nestes termos, e nos mais de Direito que Vossas Excelências superiormente suprirão, se requer 
que não seja dado provimento ao recurso apresentado pela FP, mantendo -se a sentença proferida pelo 
Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra, assim se fazendo a costumada JUSTIÇA.

O EMMP neste Supremo Tribunal emitiu o parecer no sentido de ser concedido provimento 
ao recurso

Foram colhidos os vistos legais.
2  - FUNDAMENTAÇÃO
O Tribunal “a quo” deu como provada a seguinte factualidade:
1  - No âmbito de uma acção de fiscalização efectuada à “Ofcep  - Office Centre Portugal  - Equi-

pamento de Escritório, Lda.” foram efectuadas correcções ao lucro tributável do exercício de 2004 e 
procedeu -se a liquidação adicional de IRC e de juros compensatórios para aquele ano, com o n.º 2008 
8310038955, no valor de € 220.901,62 - cfr “demonstração de liquidação” de imposto de fls 20 e “de-
monstração de compensação” e “nota de cobrança”, de fls 21 e 22, dos autos e conclusões da acção de 
inspecção, de fls 40, do P.A. apenso.

2  - As correcções constantes das “conclusões do relatório” mencionadas em 1, estão fundamen-
tadas no Relatório elaborado pelos serviços de inspecção, cujo conteúdo se dá aqui por reproduzido e 
do qual consta, designadamente, que o lucro tributável foi acrescido de um valor de € 709.301,10, em 
resultado de determinados custos não aceites para efeitos fiscais deduzidos no quadro 7 da Dec. Mo-
delo 22 referente a encargos correspondentes à criação líquida de postos de trabalho para trabalhadores 
admitidos, tendo sido admitidos com contrato a termo certo e apresentadas adendas aos contratos não 
assinados pelos funcionários não comprovando a existência de contratos sem prazo e outros com idade 
superior a 30 anos.  - cfr Relatório da I.T. de fls 43 a 63, do P.A. apenso aos autos.

3  - Da liquidação de imposto referido em 1), o contribuinte apresentou em 20.02.09 reclamação 
graciosa de fls 3 a 34, que mereceu a proposta de decisão de fls 66 a 72, tendo o interessado exercido o 
direito de audição conforme requerimento de fls 75 a 88, tendo sido proferido em 21.08.09, pelo D.F. 
Adjunto, decisão de indeferimento da pretensão face ao Parecer e Informação constante de fls 134 a 
141, cujo conteúdo se dá aqui por reproduzido, devidamente notificado ao interessado em 31.08.09 
 - cfr Ofícios de fls 142 e 144 e correspondência postal de fls 143 e 145, do P.A. apenso.

4  - Em 14.01.2009 foi pago o imposto adicionalmente liquidado ao contribuinte,  -cfr Documento 
de pagamento aposto na nota de cobrança de fls 28, dos autos.

3  - DO DIREITO
O presente recurso interposto pela Fazenda Pública questiona a sentença do TAF de Sintra, de 24 

de Setembro de 2010, que, entendeu no essencial, que a Administração Fiscal embora tenha levantado 
dúvidas sobre se os contratos de trabalho a termo passaram ou não e em que datas, a contratos sem 
termo, sendo por isso que procedeu às correcções de custos não questionou o essencial da economia 
do artº 17º do EBF que é a criação líquida de postos de trabalho, não bastando, no entender daquela 
decisão, ora sindicada, a dúvida sobre as datas de passagens dos mesmos contratos a sem termo para 
fundamentar as correcções em causa.

A recorrente Fazenda Pública contrariamente, entende que não bastando que os contratos a termo 
se convolem ope legis em contratos sem termo para que preencham os requisitos de aplicação do artº 17º 
do EBF uma vez que, o conceito expresso no preceito implica que, o beneficio só deve ser atribuído 
quando exista um efectivo aumento global do número de trabalhadores da empresa e não, somente, 
uma alteração do estatuto jurídico desses trabalhadores.

A recorrida Ofcep, vem sustentar a sua posição, no que à matéria substantiva diz respeito, dizendo 
basicamente que, o tribunal a quo decidiu bem e que a Fazenda Pública não pode apresentar as suas 
alegações de recurso com base em matéria que não foi utilizada pela Administração Fiscal para fazer 
as correcções e consequente liquidação de imposto.
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Na sentença recorrida referiu -se o seguinte, no que respeita à aplicação do direito aos factos dados 
como assentes, sendo os sublinhados nossos para mais fácil compreensão do seu conteúdo e alcance:

“(…) Questões que cumpre solucionar
Em face da matéria dada como provada as questões que importa solucionar prendem -se com 

a análise da legalidade do acto de liquidação de imposto apurado ao impugnante e as correcções 
efectuadas a matéria colectável.

X
Enquadramento Jurídico
Importa agora proceder a subsunção jurídica da matéria de facto provada em ordem a 

posterior decisão da causa: Tendo a Adm fiscal desconsiderado aqueles custos por entender não 
se encontrar demonstrado pelo sujeito passivo que aqueles trabalhadores passaram a situação de 
contratados por tempo indeterminado, sendo que relativamente ao requisito da idade a mesma 
veio a ser atendida em sede de reclamação graciosa. Quanto a dedução efectuada ao abrigo do 
artº 17º do E.B.F. (criação de empregos para jovens), importa dizer que tem razão a impugnante 
nas considerações tecidas a esse propósito na sua p.i.

De facto, não importando aquele benefício a existência de uma situação anterior de traba-
lhadores admitidos por contrato a termo, porque a economia do preceito (tutela de interesses 
públicos extrafiscais relevantes), apenas importa a criação liquida de postos de trabalho sem 
termo, nas condições apostas no n.º l, do referido artº 17º do Estatuto, seria de considerar que a 
transformação de determinados contratos de trabalho a termo em contratos sem termo, sendo 
admissível nos termos da lei laboral, não tendo estes últimos de constar de contrato escrito e 
mantendo -se os referidos trabalhadores para além do limite máximo dos contratos a termo, o que 
não foi contraditado pela Adm. Fiscal, seriam susceptíveis de serem considerados pela impugnante 
pelo que apenas em resultado da afirmação pela Adm. Fiscal, cujo ónus lhe competia já que não 
se trata aqui de um benefício dependente de reconhecimento (cfr artº 4º e 17º do E.B.F e artº 14º, 
n.º 4 e artº 74º, ambos da LGT), de que tais postos de trabalho sem termo não teriam sido criados 
seria admissível a correcção desses custos e não bastando a dúvida sobre as datas de passagem 
dos mesmos a contratados sem termo. Assim entende -se

Que deve ser anulado aquelas correcções de custos no apuramento da matéria colectável 
da impugnante, assim como vai determinado a anulação da liquidação adicional de imposto 
e correspondentes juros compensatórios a si atinentes, por não serem devidos nos termos do 
disposto no artº 35º da LGT. Tendo sido pago o imposto em montante superior ao legalmente 
devido, devem ser processados os juros indemnizatórios em resultado do erro imputável a Adm 
Fiscal na liquidação do imposto ora controvertido e a contar da data do pagamento indevido até 
ao cumprimento da presente decisão.  -cfr artº 43º e 100º da LGT (…)”.

É em relação a esta argumentação ínsita na sentença que a recorrente dirige a argumentação das 
suas alegações quando refere, por exemplo “Salvo o devido respeito, somos da opinião que a douta sen-
tença, procedeu à errónea interpretação do artigo 17.º do EBF, na redacção do Decreto -Lei n.º 215/89 
de 31 de Dezembro;”

Da questão de fundo:
A questão a resolver neste recurso é meramente formal. Está em causa saber se a sentença que 

assim decidiu, afirmando o ónus da Administração Tributária de demonstrar que tais postos de trabalho 
sem termo não teriam sido criados (o que a ter sucedido autorizaria as correcções) e anulou as mesmas 
correcções deve ser revogada.

Esta questão prévia impedirá que a nossa decisão se baseie na pronúncia sobre aquilo que seria, 
na óptica da recorrente, a questão de fundo: saber se um trabalhador que é contratado a termo e poste-
riormente passa a contratado sem termo por convolação do contrato ope legis, pode ser considerado, 
para efeitos do disposto no artº 17º do EBF, como trabalhador admitido por contrato sem termo ali 
prevista e, para os efeitos da economia do preceito que é a criação líquida de postos de trabalho.

O preceito já foi objecto de interpretação por este STA noutros arestos. Pretende -se a criação 
líquida de postos de trabalho, que se concretiza no aumento global do número de trabalhadores da 
empresa (neste sentido os Ac. Deste STA de, 3 de Fevereiro de 2010, proferido no Proc. n.º 248/09, 
de 11/10/2006 tirado no recurso 0723/06, e de 25/2/09, no recurso. n.º 916/08, todos disponíveis no 
site da DGSI.

Mas a Administração Fiscal não invocou como fundamento, para proceder às correcções que fez, 
a falta de cumprimento do requisito previsto no n.º 17º do EBF relativo à criação líquida de postos de 
trabalho o que nos impede de efectuarmos valoração sobre a verificação ou não deste requisito pois 
devemos ater -nos na cognição dos fundamentos de que o acto impugnado partiu. A Administração Fiscal 
limitou -se a levantar dúvidas sobre a convolação dos contratos a termo em contratos sem termo como 
transparece do relatório de inspecção que passamos a transcrever:  - (…) Foram deduzidos no Quadro 7 
da declaração Modelo 22, os valores de € 791.199,90 em 2004, € 958.044,03 em 2005 e € 935.068,44 
em 2006, referentes aos encargos correspondentes a criação líquida de postos de trabalho para 
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trabalhadores admitidos por contrato com idade não superior a 30 anos. De acordo com o disposto 
no artigo 6º do Estatuto dos Benefícios Fiscais, cabe a entidade empregadora provar a existência de 
contrato sem termo para efeitos do Benefício Fiscal pelo que deve ter a cautela de reduzir a escrito 
o contrato de “trabalho sem termo”, por contratação de trabalhadores jovens. Estes contratos ou 
outro meio escrito de prova terá de ser vinculativo para as duas partes.

Efectivamente, nos termos do artigo 74º da Lei Geral Tributária, o ónus da prova dos factos 
constitutivos dos direitos recai sobre quem os invoque. Assim, nos termos do artigo 6º do Estatuto dos 
Benefícios Fiscais, cabe ao contribuinte a prova dos pressupostos dos respectivos Benefícios Fiscais, 
sem prejuízo da sujeição a fiscalização da Direcção Geral dos Impostos. O sujeito passivo apresentou 
os contratos a termo certo reduzidos a escrito, tendo também apresentado as adendas aos contratos, 
que não se encontram assinadas pelos funcionários, e assim não podem ser aceites. Considerando 
que para alguns funcionários foram apresentados contratos sem termo (anexo 1), apenas estes serão 
aceites como custo, nos três anos em análise, uma vez que as adendas aos contratos a termo certo 
não se encontram assinadas pelos respectivos funcionários. (…). Face ao exposto serão efectuadas 
as seguintes correcções: 709.301,10 no ano de 2004, (…)

INFRACÇÕES VERIFICADAS
De acordo com o descrito no ponto 111, verificam -se as seguintes infracções: Dedução indevida 

dos custos nos termos dos artigos 17º do EBF, infracção punível pelo artigo 119º do RGIT;”.
Ou seja, se bem interpretamos a fundamentação que conduziu às correcções de custos, em lugar 

algum se questionou a não criação líquida de postos de trabalho por parte da contribuinte, apenas não 
se aceitou a mutação dos contratos a termo em contratos sem termo porque em seu entender não foi 
satisfeita a exigência formal de assinatura das adendas aos contratos a termo, que os transformavam 
em contratos sem termo, por parte dos respectivos funcionários. Parece que, de tudo, podemos retirar 
que se estivessem assinadas as ditas adendas nada teria feito a Administração Fiscal ao nível das cor-
recções de custos indevidos.

Perante tal fundamentação, a decisão recorrida afirmou o ónus da Administração Tributária de 
demonstrar a inexistência de contratos sem termo, segmento em que não foi sequer questionada no 
presente recurso.

Em suma:
A Administração Fiscal para efectuar as correcções que fez não elegeu o requisito da criação líquida 

de postos de trabalho mas antes o relativo à in(existência) de contrato de trabalho sem termo, pelo que 
a sua invocação daquele outro requisito, em sede de recurso, não pode ser conhecida.

Podendo, até, ter razões em substância para efectuar as correcções que fez, a verdade é que, a 
Administração Fiscal não motivou, suficientemente, a sua acção correctiva sobre os custos apresentados 
pela contribuinte e a dúvida que exprimiu sobre as datas de passagens dos contratos a termo a contratos 
sem termos não tinha razão de ser pois que, se os trabalhadores se mantinham ao serviço da impugnante 
para além do prazo determinado no contrato a termo, tal conversão operou -se ope legis.

Não fossem tais dúvidas e tudo indica que teriam sido aceites as convolações dos contratos a 
termo em contratos sem termo.

A legalidade do acto de correcção operado tem pois de ser aferida pelo conteúdo da sua funda-
mentação que no que respeita à não verificação dos requisitos contidos no artº 17º do EBF aprovado 
pelo Dec. -Lei n.º 215/89, de 31 -12.

Este preceito tinha à data dos factos a seguinte redacção, dada pelo Dec. -Lei n.º 198/2001, de 3 
de Julho:

“1 - Para efeitos do imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas (IRC), os encargos cor-
respondentes à criação líquida de postos de trabalho para trabalhadores admitidos por contrato sem 
termo com idade não superior a 30 anos são levados a custo em valor correspondente a 150%.

2  - Para efeitos do disposto no número anterior, o montante máximo da majoração anual, por 
posto de trabalho, é de 14 vezes o salário mínimo nacional mais elevado.

3  - A majoração referida no n.º 1 tem lugar durante um período de cinco anos a contar do início 
da vigência do contrato de trabalho.”

Verificamos que os requisitos da concessão do benefício eram pois consistentes em:
a) terem sido admitidos por contrato sem termo, trabalhadores com idade inferior a 30 anos.
b) que essa admissão tenha operado a criação líquida de postos de trabalho.
Ora, a fundamentação das correcções deslocou -se para a área da dúvida sobre a existência ou não 

de contratos sem termo e omitiu a afirmação da não verificação dos dois requisitos apontados.
É sabido que a fundamentação dos actos administrativos em geral, constitui um imperativo 

constitucional, expressamente previsto no art.º 268.º n.º 3 da CRP. E no âmbito do direito tributário, 
tal exigência de fundamentação dimana directamente da norma do art.º 77.º da LGT, sendo suficiente 
quando permite a reconstituição do iter cognoscitivo que determinou a decisão da Administração, 
sendo clara quando é inteligível e sem ambiguidades ou obscuridades e é congruente quando exprime 
concordância entre os pressupostos normativos do acto e os motivos do mesmo.
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A fundamentação de um acto de liquidação deve, pois, indicar as razões por que foi efectuada 
uma concreta liquidação e não outra, por forma a permitir ao contribuinte apreender os concretos factos 
donde ela emerge e poder determinar -se pela sua aceitação ou impugnação.

Verificando -se falta de fundamentação ocorre ilegalidade decorrente de vício de forma por falta 
de fundamentação das correcções e da consequente liquidação.

No caso, ocorre efectiva fundamentação para a correcção (fundamentada na falada dúvida da AT) 
mas ela está deslocada/desfasada em relação aos dois requisitos, supra destacados, cuja eventual não 
verificação a autorizaria. A sua invocação apenas em sede de recurso é extemporânea.

Por outro lado a sentença recorrida não foi sequer atacada no segmento que foi decisivo para o 
julgamento de procedência da impugnação no qual afirmou o ónus da Administração Fiscal de demons-
trar a inexistência de contratos sem termo.

Assim sendo a decisão recorrida é de confirmar.
4 - DECISÃO:
Pelo exposto acordam os juízes deste STA em negar provimento ao recurso, confirmando a de-

cisão recorrida.
Custas a cargo da recorrente.

Lisboa, 19 de Outubro de 2011. — Ascensão Lopes (relator) — Dulce Neto — Casimiro Gonçalves. 

 Acórdão de 19 de Outubro de 2011.

Assunto:

Graduação de créditos. IMI. Privilégio creditório.

Sumário:

 I — O imposto municipal sobre imóveis, IMI, inscrito para cobrança em momento 
posterior ao “ano corrente na data da penhora ou acto equivalente” não goza do 
privilégio creditório imobiliário, previsto nas disposições combinadas dos arti-
gos 122.º do Código do IMI e 744.º, n.º 1, do Código Civil  - por força do que se 
determina no n.º 1 do artigo 31.º do Decreto -Lei n.º 287/2003, de 12 de Novembro 
(também aplicável à contribuição autárquica e à contribuição predial).

Processo n.º 612/11 -30.
Recorrente: Banco Popular Portugal, S. A.
Recorrida: Fazenda Pública e outros.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Ascensão Lopes.

Acordam em conferência, nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Admi-
nistrativo:

1  - RELATÓRIO
Banco Popular de Portugal SA com os demais sinais constantes dos autos, vem recorrer da decisão 

judicial de graduação de créditos apresentando alegações com as seguintes conclusões
A) A ora Recorrente reclamou créditos no processo de execução Fiscal que deu origem aos pre-

sentes autos de Verificação e Graduação de créditos, com base em escritura pública de Compra e Venda 
Mútuo com Hipoteca e Fiança lavrada a 25 de Setembro de 2001, conforme documentos oportunamente 
remetidos a estes autos pelo Serviço de Finanças da Maia.

B) Como garantia do pontual pagamento da quantia mutuada, juros, despesas judiciais e extraju-
diciais, constituiu Gelriomar, Lda. aqui Executada, hipoteca voluntária a favor do BANCO POPULAR 
PORTUGAL, S.A., sobre o imóvel adquirido, sito em Pedrouços, Maia, na Rua 25 de Abril, 47, descrito 
na conservatória do Registo Predial da Maia sob o n.º 729, freguesia de Pedrouços, inscrito na matriz 
predial urbana sob o artigo 5007;

C) Precisamente o imóvel penhorado e alienado naqueles autos de Execução Fiscal, cujo produto da 
venda será rateado em função da Sentença de Verificação e Graduação de Créditos de que ora se recorre.

D) Nos termos do ponto 4 dos créditos reconhecidos como constam da Sentença recorrida, e 
dado como provado que a Administração Fiscal instaurou processo de execução fiscal para cobrança 
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coerciva de dívidas de IMI de 2003, 2004 e 2005, IRS de 2002, 2003 e 2004 e Coimas e IRC de 1997, 
1998 e 1999.

E) No referido processo de execução fiscal, foi penhorado a 30 de Julho de 2004, com registo a 
9 de Agosto de 2004, o imóvel descrito no ponto B) das presentes conclusões.

F) Por outro lado, foram reclamados pela Fazenda créditos decorrentes de IMI, respeitantes a 
2ª prestação do ano de 2005, e 1ª e 2ª prestação do ano de 2006 (vide fls. 96 a 98 dos autos).

G) Nos termos do disposto no artigo 744.º, n.º 1 do Código Civil, “os créditos por contribuição 
predial devida ao Estado ou as autarquias locais, inscritos para cobrança no ano corrente na data 
da penhora, ou acto equivalente, e nos dois anos anteriores, têm privilégio sobre os bens cujos 
rendimentos estão sujeitos aquela contribuição” (negrito e sublinhado nosso).

H) Ora a penhora a favor da Fazenda Nacional data de Julho de 2004, pelo que, em respeito aquele 
condicionalismo temporal, os créditos decorrentes de IMI inscritos para cobrança no ano corrente na 
data da penhora, ou seja, 2004, e nos dois anos anteriores, ou seja, 2002 e 2003 têm privilégio sobre 
os bens cujos rendimentos estão sujeitos aquela contribuição.

I) Assim, em respeito por opinião contrária, mal esteve a Sentença ora recorrida quando refere que 
“O IMI de 2003 a 2005, Quantia exequenda, goza de privilégio imobiliário especial uma que respeita 
o condicionalismo temporal do art. 122º do CIMI.” (sublinhado nosso)

J) Pois que, ainda que o IMI de 2003 e 2004 goze de privilégio imobiliário especial, o mesmo 
não se poderá afirmar do IMI do ano de 2005, pois que este não respeita o condicionalismo temporal 
previsto na lei, conforme referido supra.

K) Por outro lado e com igual respeito por opinião diversa, mal esteve ainda a Sentença recorrida 
quando dispôs, quanto ao credito reclamado pela Fazenda, que “O IMI reclamado goza de privilégio 
imobiliário especial do art. 744º e 748º do C.C. e 122º do CIMI, por respeitar ao imóvel penhorado e 
satisfazer o limite temporal; preferindo aos créditos hipotecário” (sublinhado nosso).

L) Pois que também este credito não goza de privilégio imobiliário especial, previsto nos ar-
tigo 744.º e 748.º do Código Civil e 122º do CIMI, por não satisfazer o limite temporal aí referido, 
conforme já supra referido (vide ponto H) das presentes conclusões)

M) Ora tal entendimento implica que o IMI do ano de 2005, 1ª e 2ª prestação, e IMI do ano de 
2006, 1ª e 2ª prestação, foram, subsequentemente, na parte decisória, graduados a par com os créditos 
exequendos de IMI do ano de 2003 e 2004, com primazia sobre o credito hipotecário.

N) Com efeito, a Sentença recorrida decidiu no sentido de que todos os créditos da Fazenda Pu-
blica provenientes de IMI, sobre o imóvel em questão, dos anos de 2003 a 2006, gozavam do privilégio 
imobiliário especial previsto no artigo 744.º do Código Civil;

O) Pelo que a decisão recorrida enferma de erro de aplicação e de interpretação de direito ao en-
tender que o crédito exequendo e o crédito reclamado de Imposto Municipal sobre Imóveis, referente 
ao ano de 2005 e 2006, inscrito para cobrança, respectivamente, no ano de 2006 e 2007, gozam de 
privilégio imobiliário especial, violando o estabelecido no artigo 744º do Código Civil e artigo 122.º, 
n.º 1, do CIMI.

P) Sendo este o entendimento de inúmera e recente Jurisprudência proferida pelo mui douto 
Supremo Tribunal Administrativo, que ora se reproduz:

“I  - A partir da entrada em vigor do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, em 1 de De-
zembro de 2003, e por força das disposições combinadas do seu artigo 122º e do artigo 744.º do Código 
Civil, os créditos provenientes de IMI só gozam de privilégio creditório imobiliário desde que inscritos 
para cobrança no ano corrente na data da penhora ou acto equivalente e nos dois anos anteriores. II 
 - Daí que o crédito reclamado de IMI inscrito para cobrança posteriormente ao ano corrente na data da 
penhora, ainda que liquidado antes da venda ou da adjudicação do prédio a que diz respeito, não possa 
ser admitido e graduado como credito privilegiado.” (sublinhado nosso) Vide Acórdão do Supremo 
Tribunal Administrativo de 24 de Fevereiro de 2010; Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo 
de 10 de Março de 2010 e Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 7 de Janeiro de 2009, em 
http://www. dgsi.pt;

Q) Razão pela qual os créditos de IMI referentes aos anos de 2005 e 2006, inscritos para cobrança, 
respectivamente, no ano de 2006 e 2007, não gozam de privilégio creditório imobiliário especial, pois 
não foram inscritos no ano corrente da data da penhora, 2004, nem nos dois anos anteriores conforme 
exigido pela lei, não devendo ser atendidos e graduados nos autos de verificação e graduação de crédi-
tos com primazia sobre o Credito Hipotecário do Credor Reclamante e ora Recorrente, Banco Popular 
Portugal, S.A.

Requer -se a V.Ex.as dar provimento ao presente Recurso, revogando -se assim a douta Sentença 
recorrida, na parte em que graduou em primeiro lugar os créditos de IMI referente aos anos de 2005 e 
2006, inscritos para cobrança, respectivamente, no ano de 2006 e 2007, não devendo estes ser atendidos 
e graduados nos autos de verificação e graduação de créditos como gozando de privilégio creditório 
imobiliário especial e em consequência devem os créditos reclamados pelo ora Recorrente Banco Po-
pular Portugal, SA serem graduados em conformidade com este entendimento.
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Não foram apresentadas contra -alegações.
O Sr. Procurador Geral Adjunto neste STA emitiu parecer do seguinte teor:
Os créditos por Contribuição Predial inscritos para cobrança no ano corrente na data da penhora 

e nos dois anos anteriores gozam de privilégio imobiliário especial sobre os bens cujos rendimentos 
estão sujeitos aquela contribuição fans.735º nº3 e 744º n.º 1 CCivil)

Os créditos exequendos de IMI (anos 2003 e 2004) gozam de idêntico privilégio, em consequência 
da realização da penhora em 9.08.2004 (art.122º nº1 CIMI)

O crédito exequendo de IMI (ano 2005) goza da preferência resultante da penhora (art. 822º nº1 CCivil)
Os créditos reclamados de IMI (ano 2005 - 2ª prestação) e de 2006 (1ª e 2ª prestações) não gozam 

de privilégio creditório (na medida em que estão excluídos da sua extensão temporal) nem de qualquer 
garantia real.

CONCLUSÃO O recurso merece provimento.
A sentença impugnada deve ser revogada e substituída por acórdão que altere a graduação de 

créditos, por forma a excluir os créditos reclamados de IMI
Foram colhidos os vistos legais.
A decisão recorrida graduou os créditos pela seguinte ordem:
1º Os créditos reclamados de IMI e de quantia exequenda de IMI;
2º Os créditos hipotecários e respectivos juros;
3º Os créditos de IRC de 2002 a 2004, referente a quantia exequenda, seguida da restante quantia 

exequenda cuja penhora registada e 9/8/04;
4º O Crédito do Banco Santander Totta;
5º O crédito da firma Pescados Rosa.
Para o fazer, fundamentou do seguinte modo:
“(…) 1.0 crédito reclamado pelo BPP esta devidamente documentado, tratam -se de uma 

hipoteca, titulada por escritura publica registada em 14/10/02, a qual tem por objecto o imóvel, 
sito em Pedrouços, Maia, na rua 25 de Abril, 47, casa de habitação de r/c e 1º andar, anexos e 
logradouro, com o artigo matricial 5007º e descrito na CRP sob 00729º;

2.Crédito reclamado pelo Banco Santander Totta (BNC), tem a garantia da penhora sobre 
o mesmo imóvel registada em 11/9/06 (art. 822º do C.C.

3.Crédito reclamado pela Pescados Rosa, Lda., garantido igualmente com penhora registada 
em 20/11/06.

4. Crédito reclamado pela Fazenda de IMI do ano de 2005 (2ª prestação) e 2006 (1ª e 2ª 
prestações), sobre o referido imóvel e penhorado na execução.

A dívida exequenda é: IMI 2003, 2004 e 2005, IRC de 2002, 2003, e 2004 Coimas e IRC 1997, 
1998 e 1999 e respectivos juros.

Na execução fiscal foi penhorado em 30/7/04 e registado em 9/8/04 o seguinte imóvel:
Edifício, sito em Pedrouços, Maia, na rua 25 de Abril, 47, casa de habitação de r/c e 1º andar, 

anexos e logradouro, com o artigo matricial 5007º e descrito na CRP sob 00729º
A venda realizou -se em 2/11/07.
O IMI de 2003 a 2005, quantia exequenda, goza de privilégio imobiliário especial uma que 

respeita o condicionalismo temporal do art. 122º do CIMI. Também o IRC de 2002 a 2004 goza 
de privilégio imobiliário geral do art. 116º do CIRC, por se verificar o condicionalismo temporal 
da referida lei.

A restante quantia exequenda, coimas, IRC gozam apenas da garantia da penhora sobre 
o prédio penhorado porque apenas gozam de privilégio mobiliário geral e o restante IRC não 
satisfaz o período temporal.

Os créditos hipotecários e respectivos juros gozam de garantia real por força das hipotecas 
que recaem sobre o prédio descrito na conservatória do registo predial sob o 00729º. De acordo 
com o art. 686º do Código Civil, a hipoteca confere ao credor o direito de ser pago pelo valor de 
certas coisas imóveis, pertencentes ao devedor, com preferência sobre os demais credores que 
não gozem de privilégio especial ou de prioridade de registo. For sua vez, o art. 693º do C.C. es-
tatui que: a hipoteca assegura os acessórios do crédito que constem do registo. O n.º 3 do mesmo 
artigo dispõe que: só abrange os juros relativos a três anos.

O IMI reclamado goza de privilégio imobiliário especial do art. 744º e 748º do C.C. e 122º do 
CIMI, por respeitar ao imóvel penhorado e satisfazer o limite temporal; preferindo aos créditos 
hipotecários (…)”.

DECIDINDO NESTE STA.
Na consideração de que o objecto do recurso é delimitado pelas conclusões das alegações a única 

questão a decidir consiste em saber se a decisão recorrida enferma de erro de aplicação e de interpretação 
do direito ao ter julgado que o crédito reclamado de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) referente 
ao ano de 2005 e 2006 mas inscrito para cobrança em 2006 e 2007, ou seja, inscrito posteriormente ao 
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ano corrente na data da penhora, registada em 09/08/2004, pode ser graduado como crédito privilegiado 
nos termos previstos no artigo 744.º do Código Civil.

Com efeito, a sentença recorrida acolheu este entendimento.
Mas afigura -se -nos que a sentença andou mal e que a recorrente tem razão.
É hoje pacífica a jurisprudência deste STA, de que são exemplo os acórdãos referenciados pelo 

Banco recorrente, no sentido de que a partir da entrada em vigor do Código do Imposto Municipal 
sobre Imóveis, em 1 de Dezembro de 2003, e por força das disposições combinadas do seu artigo 122º 
e do artigo 744.º do Código Civil, os créditos provenientes de IMI só gozam de privilégio creditório 
imobiliário desde que inscritos para cobrança no ano corrente na data da penhora ou acto equivalente e 
nos dois anos anteriores. E, daí que o crédito reclamado de IMI inscrito para cobrança posteriormente 
ao ano corrente na data da penhora, ainda que liquidado antes da venda ou da adjudicação do prédio a 
que diz respeito, não possa ser admitido e graduado como crédito privilegiado.

Esta jurisprudência decorre da interpretação, que não oferece dúvidas ou dificuldades, dos arts 744º 
748º e 822º do CC.

No caso dos autos em que a penhora do imóvel gerador do IMI reclamado pela Fazenda Pública 
foi registada em 9.08.2004 e a venda efectuada apenas em 2/11/07, apenas goza de privilégio o IMI 
dos anos de 2004 e 2003, mas já não o reclamado de 2005 e 2006 porque inscrito para cobrança pos-
teriormente ao ano da penhora não respeitando assim o condicionalismo do artº 744º do CC aplicável 
por força do estatuído no artº 122º do CIMI.

Com efeito, O IMI reclamado do ano de 2005, (2ª Prestação) foi inscrito para cobrança em 2006 
e as (1ª e 2ª prestações de IMI foram inscritas para cobrança em 2007 (vide fls. 96 e segs dos autos).

Mas nem sempre esta jurisprudência se afirmou.
Invocou a Fazenda Pública, quando reclamou tais créditos o Ac. do STA de 08/11/2006 tirado no 

recurso 630/03 onde de modo diverso se entendeu que também os créditos posteriores à data da penhora 
e liquidados antes da venda ou adjudicação dos bens beneficiam do privilégio imobiliário previsto no 
artº 744º n.º 1 do C. Civil.

Este aresto firmou o entendimento de que apesar de a reclamação de créditos de contribuição 
predial e contribuição autárquica por parte do Estado se dever reportar aos inscritos para cobrança na 
data da penhora e nos dois anos anteriores, se devia, ainda, atender, na graduação, aos créditos que vies-
sem a ser liquidados após a penhora e até à venda ou adjudicação, dado que «a remissão do privilégio 
da contribuição autárquica para a contribuição predial não poderá deixar de abranger o mencionado 
artº 230.º do C.C.Predial, na parte em que se refere ao indicado privilégio, que nesta parte sempre se 
deverá entender como em vigor.»

Todavia, como se expendeu em Acórdão mais recente deste STA de 24/02/2010 tirado no recurso 
01194/09, com o qual concordamos e para o qual remetemos, o diploma que aprovou o Código do 
IMI (DL n.º 287/2003, de 12.11), veio decretar que «A partir da data da entrada em vigor do CIMI, 
são revogados os Códigos da Contribuição Autárquica, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 442 -C/88, de 
30 de Novembro, e da Contribuição Predial e do Imposto sobre a Indústria Agrícola, aprovado pelo 
Decreto -Lei n.º 45104, de 1 de Julho de 1963, na parte ainda vigente, considerando -se a contribuição 
autárquica substituída pelo imposto municipal sobre imóveis (IMI) para todos os efeitos legais» (n.º 1 
do artigo 31.º).

O que torna clara a intenção do legislador de revogar todos os preceitos ainda vigentes do Có-
digo de Contribuição Predial, inviabilizando a defesa de uma tese que persista no entendimento da 
manutenção de vigência de determinadas regras normativas previstas nesse Código, designadamente 
do § 2.º do seu artigo 230.º.

Na verdade, não só a lei é clara e inequívoca na vontade de abolir qualquer resquício daquele 
Código, como a revogação do artigo 24.º do Código de CA arrastou necessariamente a revogação de 
todo o regime jurídico que lhe estava imanente ou associado, ou seja, daquele § 2.º do artigo 230.º do 
CCP, o qual, segundo a citada jurisprudência, sobrevivia à sombra deste artigo 24.º do Código de CA.

Deste modo, tendo em conta que nem a letra nem o espírito do artigo 744.º do Código Civil consen-
tem outra interpretação que não seja a de conferir privilégio imobiliário apenas aos impostos inscritos 
para cobrança no ano corrente na data da penhora ou acto equivalente e nos dois anos anteriores, e 
face à ausência de norma que permita ou autorize a extensão desse privilégio aos impostos liquidados 
até à data da venda ou da adjudicação do prédio, somos levados a concluir que a partir da entrada em 
vigor do Código do IMI, em 1 de Dezembro de 2003, e por força das disposições combinadas do seu 
artigo 122.º e do artigo 744.º do Código Civil, os créditos provenientes de IMI só gozam de privilégio 
creditório imobiliário desde que inscritos para cobrança no ano corrente na data da penhora ou acto 
equivalente e nos dois anos anteriores.

Em sentido idêntico, vejam -se os Acórdãos deste Tribunal de 7/01/2009, no recurso n.º 863/08 e 
de 29/04/2009, no recurso n.º 1008/08.

Assim sendo, e uma vez que, como vimos, no nosso caso, a penhora do imóvel foi efectuada em 
30/7/04 e registada em 9/8/04, tendo a venda ocorrido em 2/11/07, não deveria o reclamado crédito 
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de IMI inscrito para cobrança no ano de 2006 e 2007 ter sido admitido e graduado, por não gozar do 
privilégio creditório imobiliário previsto nas disposições combinadas dos artigos 122.º do Código do 
IMI e 744.º, n.º 1, do Código Civil.

Termos em que merece inteiro provimento o presente recurso.
DECISÃO:
Pelo exposto acordam, em conferência, os juízes da Secção de Contencioso Tributário deste 

Supremo Tribunal Administrativo em conceder provimento ao recurso pelo que, em consequência, o 
crédito reclamado de IMI inscrito para cobrança no ano de 2006 e 2007 respeitante respectivamente 
ao IMI (ano 2005 - 2ª prestação) e de 2006 (1ª e 2ª prestações), se exclui da graduação, nesta parte se 
revogando a sentença recorrida e efectuando -se a graduação pela seguinte forma:

1º A quantia exequenda de IMI;
2º Os créditos hipotecários e respectivos juros;
3º Os créditos de IRC de 2002 a 2004, referente a quantia exequenda, seguida da restante quantia 

exequenda cuja penhora registada e 9/8/04;
4º O Crédito do Banco Santander Totta;
5º O credito da firma Pescados Rosa.
Custas pela Fazenda Pública, na 1.ª instância, e na proporção do seu decaimento.

Lisboa, 19 de Outubro de 2011. — Ascensão Lopes (relator) — Pedro Delgado — Casimiro 
Gonçalves. 

 Acórdão de 19 de Outubro de 2011.

Assunto:

Recurso de revista excepcional. Artigo 150º do CPTA.

Sumário:

 I — O recurso de revista, com previsão legal no artigo 150º do CPTA, tem carácter 
excepcional, destinando -se somente à apreciação de uma questão que, pela sua 
importância jurídica ou social, se revista de importância fundamental ou quando 
a admissão do recurso seja claramente necessária para uma melhor aplicação 
do direito.

 II — A relevância jurídica ou social afere -se em termos da utilidade jurídica, com 
capacidade de expansão da controvérsia que ultrapasse os limites da situação 
singular.

 III — A possibilidade da melhor aplicação do direito resultará da repetição num nú-
mero indeterminado de casos futuros, tendo como escopo a uniformização do 
direito.

 IV — Concretiza tais pressupostos a questão de saber se, nas operações relativas a 
bens imóveis, concretamente na celebração de contratos simultâneos, aquando 
da celebração do segundo contrato e para efeito de renúncia de isenção de IVA, o 
segundo transmitente, no momento em que celebra o segundo contrato simultâneo 
de compra e venda deve encontrar -se na posse do certificado válido de renúncia 
à isenção de IVA ou se é suficiente o pedido de declaração electrónica desse 
certificado de renúncia, o qual já havia sido feito, tudo isto após a confirmação 
das condições objectivas e subjectivas previstas nos artigos 2º, 3º e 5º do Regime 
de renúncia à isenção de IVA (RRIIVA), aprovado pelo Decreto -lei n.º 21/2007 
de 29/1, sendo certo que o facto da aplicação informática não permitir informar 
que se está perante contratos simultâneos, nem tão pouco autorizar o exercício 
do direito de audição prévia, impede que a mesma aplicação informática cumpra 
com o disposto no artigo 2.º, n.º 3 do predito Decreto -lei.

Processo n.º 640/11 -30.
Recorrente: Jocilma — Indústria de Móveis, S. A.
Recorrido: Director -Geral dos Impostos.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pimenta do Vale.
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Acordam nesta Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1 – Jocilma  - Indústria de Móveis S.A., não se conformando com o acórdão do TCA Norte que 
negou provimento ao recurso que interpusera da sentença do TAF de Penafiel que, por sua vez, julgou 
improcedente a Acção Administrativa Especial, por si intentada contra o despacho do Chefe do Serviço 
de Finanças de Paredes que indeferiu o pedido de emissão de certificado que lhe reconheça o direito de 
renúncia à isenção de IVA na transmissão onerosa de imóvel, ao abrigo do n.º 5 do artº 12º do Código do 
IVA, dele vem, nos termos do artº 150º do Código do Processo nos Tribunais Administrativos, interpor 
o presente recurso, formulando as seguintes conclusões:

a) A questão decidenda subjacente ao presente recurso de revista pretende apreciar uma questão 
que, pela sua relevância jurídica ou social, se reveste de importância fundamental, bem como a admissão 
do presente recurso é necessária para uma melhor aplicação do Direito, nos termos acima invocados, 
nomeadamente, porque a questão tem utilidade jurídica e prática, ultrapassa os limites da situação sin-
gular, excede o grau comum de dificuldade e evidencia interesses comunitários, bem como a melhor 
aplicação do Direito deve resultar na possibilidade de repetição num número indeterminado de casos 
futuros, em termos de garantia de uniformização do Direito;

b) Deste modo, podemos concluir que se encontra cumprido o critério qualitativo do artigo 150º do 
CPTA, segundo o qual torna -se necessária a intervenção do Supremo Tribunal Administrativo para apre-
ciar a presente questão decidenda com relevância jurídica de importância fundamental e utilidade prática, 
bem como para aplicar melhor o Direito, pelo que se encontra legitimado o presente recurso de revista;

c) No caso sub judice era obrigatória, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 60º da LGT, a au-
dição prévia da Recorrente, dado que o fundamento que motivou a Decisão de indeferimento do pedido 
de renúncia à isenção do IVA não se revelou, por demais, como facto determinante e imperativo que 
pudesse «secar» potenciais argumentos e factos relevantes, agora de novo aduzidos, que permitissem 
alterar a sentido da Decisão;

d) Considerando que a aplicação informática não permite informar que se está perante uma situação 
de contratos simultâneos, nem que é possível formalizar manualmente o pedido de renúncia à isenção, 
o exercício do direito de audição permitiria à Recorrente informar que se estava perante a realização 
de contratos realizados em simultâneo e assim aplicar -se -ia o n.º 3 do artigo 2º do RRIIVA, bem como 
invocar o teor do Ofício -circulado n.º 30099/2007, de 9 de Fevereiro, da DSIVA, influenciando clara-
mente o destino da decisão;

e) Tal exercício revelar -se -ia ainda mais útil, pois, o próprio Chefe do Serviço de Finanças teve 
várias dúvidas sobre a própria aplicação informática, o que permitira o debate alargado sobre a matéria,

f) Pelo que, não tendo sido efectuada a audição prévia, se preteriu uma formalidade essencial do 
procedimento e, como tal, o Despacho aqui em crise encontra -se inquinado de tal ilegalidade, pelo que 
deverá ser anulado, com todas as consequências legais;

g) A posição do Tribunal a quo milita num erro de raciocínio ao considerar que, no caso de 
contratos realizados em simultâneo, o segundo transmitente possa, através da aplicação informática, 
encontrar -se na posse de um certificado prévio que demonstre a verificação da condição objectiva 
prevista na alínea b) do n.º 1 do artigo 2º do RRIIVA, quando a Recorrente já demonstrou que tal é 
impossível, sob pena de se denegar o próprio RRIIVA que prevê e permite a realização de contratos 
em simultâneo e obter, nesta lógica, o certificado prévio ou, pelo menos, dever ser suficiente o pedido 
desse certificado;

h) Deste modo, podemos concluir que a JOCILMA, na qualidade de segunda transmitente, ao 
ter solicitado o certificado para efeitos de renúncia, no caso de contratos realizados em simultâneo, 
deveria ser -lhe reconhecido o direito à renúncia, após a confirmação das condições objectivas e 
subjectivas, nos termos dos artigos 2º, 3º e 5º, todos do RRIIVA, pelo que actuou de acordo com o 
regime legal, bem como com a instrução administrativa do Ofício -circulado n.º 3009912007, de 9 de 
Fevereiro, da DSIVA;

i) Assim, é fácil concluir que o pedido de emissão do certificado de renúncia à isenção do IVA 
efectuado pela Recorrente e acima melhor referenciado não só foi tempestivo, como preenche todas 
as condições objectivas e subjectivas previstas no regime da renúncia à isenção do IVA nas operações 
relativas a bens imóveis, de acordo com a melhor interpretação do RRIIVA e da melhor aplicação do 
Direito, de modo a cumprirem -se os objectivos pretendidos e os direitos protegidos pelo RRIIVA, qual 
seja, a renúncia à isenção do IVA;

j) E, em consequência, o Despacho do Chefe do Serviço de Finanças de Paredes aqui em crise 
padece do vício de violação de lei, por erro de aplicação nos pressupostos de direito e, por conseguinte, 
deve ser anulado, com todas as consequências legais, e substituído por outro que reconheça o direito à 
isenção do IVA, nos termos conjugados dos artigos 2º, 3º e 5º, todos do RRIIVA,

k) Bem como deve o presente recurso ser julgado procedente e revogado o douto Acórdão recor-
rido, com todas as consequências legais;
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1) No presente litigio, caracterizado por um processo de direito público, onde se discute a aplicação 
do RRIIVA com influência num universo alargado de cidadãos e a violação de princípios basilares do 
Direito Fiscal, o Tribunal tem o dever de assumir um papel activo na interpretação e aplicação do Direito,

m) Pelo que pode e deve sindicar as decisões recorridas quanto à verificação da conformidade do 
Despacho de indeferimento em apreço com os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, 
bem como com o princípio da neutralidade fiscal.

n) Assim, o Tribunal ad quem, num processo de direito público como o presente, tem o de-
ver de sindicar o Despacho de indeferimento por violação do princípio da segurança jurídica e da 
confiança legítima, corolário do princípio da boa -fé (cfr. artigo 2º e n.º 2 do artigo 266º, ambos da 
CRP, artigo 6º -A do CPA e n.º 2 do artigo 59º da LGT), bem como do princípio da neutralidade (cfr. 
Directiva do IVA),

o) Bem como deve o presente recurso ser julgado procedente e revogado o douto Acórdão recor-
rido, com todas as consequências legais;

p) As expectativas criadas na esfera do contribuinte que ordenou a sua actividade de acordo com 
a posição sufragada no Ofício -circulado n.º 30099/2007, de 9 de Fevereiro, da DSIVA, carecem de 
protecção jurídica assegurada pelo princípio da segurança jurídica e da confiança legítima, corolário 
do princípio da boa -fé;

q) A Administração violou o princípio da boa fé, quando faltou à confiança que, fundamente, 
despertou na Recorrente, ao actuar em desconformidade com aquilo que, previsivelmente, fazia antever 
o seu comportamento anterior, ou seja, com o teor da instrução administrativa;

r) Assim, o Despacho de indeferimento em apreço violou o princípio da segurança e da confiança 
legítima, corolário do princípio da boa -fé (cfr. artigo 2º e n.º 2 do artigo 266º, ambos da CRP, artigo 6º -A 
do CPA e n.º 2 do artigo 59º da LGT), porquanto, a Administração Fiscal violou as orientações que 
tinha previamente definido, nas quais a Recorrente, com suporte na lei, agiu em conformidade, tendo 
conferido legítimas expectativas de que o certificado ficava pendente e, por conseguinte, deve ser anu-
lado, com todas as consequências legais, o Despacho indeferimento aqui em crise do Chefe do Serviço 
de Finanças de Paredes e substituído por outro que reconheça o direito à renúncia à isenção do IVA,

s) Bem como deve o presente recurso ser julgado procedente e revogado o douto Acórdão recor-
rido, com todas as consequências legais;

t) A errónea interpretação que o Tribunal a quo faz do n.º 1 do artigo 5º, em conjugação com a 
alínea b) do n.º 1 do artigo 2º com o n.º 2 do artigo 2º, todos do RRIIVA, impede o exercício do direito 
à dedução pela Recorrente e viola claramente o princípio comunitário da neutralidade fiscal do IVA;

u) Assim, o Despacho de indeferimento aqui em crise violou o princípio da neutralidade fiscal 
e, por conseguinte, impediu o exercício do direito à dedução do IVA (cfr. artigo 167º da Directiva do 
IVA e artigos 19º e ss. do Código do IVA), porquanto a aplicação informática não permite ao sujeito 
passivo obter a renúncia à isenção do IVA, no caso de contratos realizados em simultâneo, e a aplicação 
que a Administração Fiscal e o Tribunal a quo fazem do Direito não é conforme ao princípio da neu-
tralidade fiscal, e, por conseguinte, deve ser anulado, com todas as consequências legais, o Despacho 
indeferimento aqui em crise do Chefe do Serviço de Finanças de Paredes e substituído por outro que 
reconheça o direito à renúncia à isenção do IVA,

v) Bem como deve o presente recurso ser julgado procedente e revogado o douto Acórdão recor-
rido, com todas as consequências legais;

w) Se assim não se entender, e sem prescindir,
x) O n.º 3 do artigo 11º da LGT não se refere à interpretação dos termos próprios de outros ramos 

do Direito, como sugere o douto Acórdão recorrido mas sim, como expressamente o diz, às normas 
de incidência;

y) Assim, persistindo dúvidas sobre o sentido das normas de incidência aqui em crise, deve 
atender -se à substância económica dos factos tributários, e, por conseguinte, considerando -se que se 
encontram preenchidos integralmente todos os requisitos objectivos e subjectivos, e demonstrada que 
está a titularidade da propriedade do imóvel no segundo transmitente, dever -se -á aplicar o RRIIVA e 
assim a Recorrente beneficiar da renúncia à isenção;

z) As normas dos artigos 2º e 3º, ambos do RRIIVA, constituem normas de incidência, na me-
dida em que determinam os requisitos objectivos e subjectivos do RRIIVA, influenciando o campo de 
incidência do imposto;

aa) Deste modo, podemos concluir que o Despacho de indeferimento em apreço violou o princípio 
da prevalência da substância sob a forma (cfr. n.º 3 do artigo 11º da LGT), porquanto, a Recorrente 
ao cumprir todos os requisitos substanciais para o direito à renúncia à isenção do IVA legitima que 
se reconheça a legitimidade do seu direito, e, por conseguinte, deve ser anulado, com todas as conse-
quências legais, o Despacho indeferimento aqui em crise do Chefe do Serviço de Finanças de Paredes 
e substituído por outro que reconheça o direito à renúncia à isenção do IVA;

bb) Bem como deve o presente recurso ser julgado procedente e revogado o douto Acórdão re-
corrido, com todas as consequências legais.



1846

PEDIDO
Nestes termos deve o presente recurso ser julgado precedente, revogando o douto Acórdão recor-

rido, substituindo -o por outro em que seja julgado totalmente procedente o pedido de:
a) Ordenar a anulação do Despacho de 8 de Agosto de 2007, do Chefe do Serviço de Finanças de 

Paredes, alegadamente exarado na aplicação informática que suporta o RRIIVA, com todas as conse-
quências legais que daí derivam, porquanto no caso sub judice era obrigatória, nos termos da alínea b) 
do n.º 1 do artigo 60º da LGT, a audição prévia da Recorrente, pelo que, não tendo sido efectuada, se 
preteriu uma formalidade essencial do procedimento, e, consequentemente, deverá considerar -se que 
houve um vício de violação da lei; ou, se assim não se entender, e sem prescindir,

b) Ordenar a anulação do Despacho de 8 de Agosto de 2007, do Chefe do Serviço de Finanças 
de Paredes, alegadamente exarado na aplicação informática que suporta o RRIIVA, com todas as 
consequências legais que daí derivam, porquanto o mesmo padece de um vício de violação da lei por 
erro nos pressupostos de direito, e a consequente condenação à emissão de certificado que reconheça 
o direito à renúncia à isenção de IVA na transmissão onerosa do prédio inscrito na matriz predial ur-
bana da freguesia de Lordelo, concelho de Paredes, sob o artigo 3172, ao abrigo do n.º 5 do artigo 12º 
do Código do IVA e do regime de renúncia à isenção de IVA nas operações relativas a bens imóveis, 
aprovado pelo Decreto -Lei n.º 21/2007,

de 29 de Janeiro, já que o correspondente pedido foi tempestivo e de acordo com o regime legal 
enunciado. Pois só assim se fará inteira e sã JUSTIÇA!”

A Fazenda Pública contra -alegou, vindo a concluir nos seguintes termos:
“a) Ao colocar -se numa esfera de ilegalidade efectuando a segunda escritura de compra e Venda sem 

deter um certificado de renúncia ao IVA válido, não deve ser admitido o recurso de revista por não cum-
prir com os pressupostos inscritos no artº. 150º do CPTA, não sendo, deste modo, a questão a submeter a 
juízo, de utilidade prática com ultrapassagem dos limites do caso singular, nem excede o grau comum de 
dificuldade, nem evidencia interesses comunitários e nem contribui para uma melhor aplicação do direito;

b) Estando concretizada a segunda escritura sem existir a posse válida de um certificado de renúncia, 
não poderia conceder -se o direito de audição sobre um pretenso indeferimento, se se sabia, com base na lei, 
que o exercício da renúncia à isenção era ineficaz e como tal, nunca poderia produzir efeitos, pelo que tal 
formalidade sempre se degradaria em não essencial, dando oportunidade à aplicação do princípio do apro-
veitamento dos actos jurídicos, termos em que se não praticou qualquer preterição de formalidade essencial;

c) A posse válida de um certificado de renúncia para o segundo contrato sempre seria possível, 
no caso concreto dos autos, por o seu pedido ter sido efectuado em momentos distintos (em Julho de 
2007, para o primeiro contrato e em 01 de Agosto do mesmo ano, para o segundo) como resulta do 
probatório, dada a possibilidade legal de existência de uma tramitação manual do procedimento de 
renúncia a par do procedimento por via electrónica que permitiria sempre a posse válida de um segundo 
certificado de renúncia;

d) A aplicação informática não é a monopolizadora do procedimento de renúncia à isenção do IVA 
sendo compatível com a tramitação manual, caso em que a informação disponível naquela aplicação 
referirá a situação de pendente, pelo que a realização de contratos em simultâneo é compatível com 
a posse de certificados de renúncia válidos à data da realização das respectivas escrituras de modo a 
tornar eficaz o exercício da renúncia à isenção;

e) À míngua de uma dúvida relacionada com termos próprios de outros ramos do direito, que não 
se revelam no caso dos autos, não tem aplicação o principio de prevalência da substância sobre a forma 
porque tal só ocorre nos caos de interligação entre os números 2 e 3 do artigo 11º da LGT;

f) Demonstrada a compatibilidade da lei com a realidade no que toca à concessão de certificados 
de renúncia nas situações de contratos em simultâneo que o ofício circulado nº. 30099, de 09.02.2007, 
contempla, não está a A. Fiscal a desprezar o princípio da segurança jurídica e da confiança;

g) Nem a sentença, nem a decisão administrativa nem a aplicação informática formulam ou veicu-
lam uma interpretação do RRIVA denegadora do princípio da neutralidade fiscal em matéria de IVA;

Termos em que o recurso de revista não deve ser admitido por falta de pressupostos, e se for 
admitido não deve ser julgado procedente, mantendo -se a decisão de primeira instância, confirmada 
pelo acórdão do TCA Norte.

O Exmo Magistrado do Ministério Público junto deste Tribunal emitiu o seguinte parecer:
“Não resultando claro a que disposições se refere o recorrente  - defende -se a violação do disposto 

na alínea b) do art. 5.º n.º 1 em conjugação com a alínea b) dos n.ºs 1 e 2 do art. 2.º com o n.º 2 do 
art. 2.º, conforme se refere na conclusão t) das alegações, com referência ao RIIVA  - parece ser, antes 
de mais, de convidar o recorrente a suprir essa deficiência.

O certo “mito” a que a Fazenda Pública se refere parece não ser mais do que a interpretação 
efectuada no douto acórdão recorrido.

Esta vai no sentido da sua obtenção ter de anteceder a celebração da segunda escritura o que parece 
corresponder ao decidido (fls. 228), e que parece relevantemente ser ainda de apreciar se ocorreu ou 
não erroneamente, a vir a ser suprida aquela deficiência.
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Com efeito, poderá ser de verificar então que a melhor interpretação de direito no caso de se 
pretender obter o reconhecimento da renúncia a isenção de I.V.A. em contratos que sejam celebrados 
em simultâneo, nos termos do art. 5.º n.º 1 do C.I.V.A., é de molde a preencher os requisitos previstos 
no art. 150.º n.ºs 1 e 2 do C.P.T.A..”

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – O acórdão recorrido deu por assente a seguinte factualidade:
A) Por escritura pública de alteração de contrato e compra e venda em final de leasing exarada 

em 02/08/2007, de folhas 132 a 134 verso, do livro n.º 170, do cartório Notarial de Ana Paula Ferreira 
Neves de Castro, sito à Rua de Camões, n.º 219, 1.º andar esquerdo, no Porto, Banco Invest, SA, pessoa 
colectiva n.º 503 824 810, vendeu a JOCILMA — Indústria de Móveis, SA, o prédio urbano composto 
por casa de cave, rés -do -chão e andar, para indústria de mobiliário, e logradouro, sito na Rua Zona 
Industrial, n.º 530, freguesia de Lordelo, concelho de Paredes, descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Paredes sob o número dois mil duzentos e trinta e seis, da freguesia de Lordelo, inscrito na 
matriz sob o artigo 3172 (fls. 24 a 30);

B) Nesta escritura ficou consignado que esta venda, de acordo com o artº 12.º do código do IVA 
e em conformidade com o Certificado de Renúncia à isenção emitido em trinta e um de Julho passado, 
pelo Segundo Serviço de Finanças de Lisboa, está sujeita a Imposto sobre o Valor Acrescentado à taxa 
normal, o qual fica a cargo da sociedade compradora (fls. 24 a 30);

C) O certificado de renúncia à isenção do IVA referido em B), ficou arquivado no cartório notarial 
(fls. 29);

D) O certificado de renúncia à isenção do IVA na transmissão de bem imóvel, do prédio inscrito 
no artigo 3172, da freguesia de Lordelo, do Banco Invest, SA, para JOCILMA — Indústria de Móveis, 
SA, pelo valor de 1.199.799,58Euros, foi emitido em 31/07/2007 (fls. 36);

E) Por escritura pública de compra e venda exarada em 02/08/2007, de folhas 140 a 141 verso, do 
livro n.º 170, do Cartório Notarial de Ana Paula Ferreira Neves de Castro, sito à Rua de Camões, n.º 219, 
1.º andar esquerdo, no Porto, JOCILMA — Indústria de Móveis, SA, vendeu a XEQUEURBE Unipes-
soal, Ld.a, pessoa colectiva n.º 507 833 864, o prédio urbano composto por casa de cave, rés -do -chão 
e andar, para indústria de mobiliário, e logradouro, sito na Rua Zona Industrial, n.º 530, freguesia de 
Lordelo, concelho de Paredes, descrito na Conservatória do Registo Predial de Paredes sob o número dois 
mil duzentos e trinta e seis, da freguesia de Lordelo, inscrito na matriz sob o artigo 3172 (fls. 31 a 35);

9 Em 01/08/2007 a autora fez um pedido de declaração electrónica de certificado de renúncia à isenção 
do IVA na transmissão de bem imóvel, relativo ao prédio inscrito no artigo 3172, da freguesia de Lordelo, do 
concelho de Paredes, para XEQUEURBE — Unipessoal, Ld.a, pelo valor de 2.350.000,00 € (fls. 37 e 50);

G) Sobre o pedido referido em 9 foi proferido, na mesma aplicação informática, em 08/08/2007, 
o seguinte despacho: «O acto gerador verificou -se a 02/08/2007, com a escritura lavrada no C. Not. 
de Ana Paula Ferreira Neves de Castro, sito na R. Camões, 219 — 1º  - Esq. — Porto, a fls. 141 -vº, do 
livro 170, pelo que indefiro o pedido» (fls. 49 a 51);

H) Este despacho ficou disponível para consulta da autora desde 08/08/2007 (fls. 49);
I) O despacho referido em G) foi notificado à autora em 23/06/2008 (fls. 49); e
J) A acção administrativa especial foi intentada em 02/09/2008 (fls. 2).
3 – Desde logo, importa referir que, muito embora a recorrente não tenha formulado, nas con-

clusões da sua motivação do recurso, uma alínea em que indique, expressamente, quais as normas que 
considera violadas, o certo é que ao longo das suas alegações essa referência é clara e perfeitamente 
entendível, como resulta da sua leitura.

Assim sendo, não se atende o “convite” sugerido pelo Exmº Procurador -Geral Adjunto na primeira 
parte do seu parecer.

Posto isto, passemos, então, à apreciação do recurso.
4 – De acordo com a jurisprudência pacífica e reiterada desta Secção do STA, o recurso de revista 

excepcional, previsto no artº 150º do CPTA, é admissível no âmbito do contencioso tributário, tendo 
em conta, designadamente, o princípio pro actione.

Assim, estabelece o predito artigo que “das decisões proferidas em 2.ª instância pelo Tribunal 
Central Administrativo pode haver, excepcionalmente, revista para o Supremo Tribunal Administrativo 
quando esteja em causa a apreciação de uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se 
revista de importância fundamental ou quando a admissão do recurso seja claramente necessária para 
uma melhor aplicação do direito”, competindo a decisão sobre o preenchimento de tais pressupostos, 
em termos de apreciação liminar sumária, à formação prevista no seu n.º 5.

Por outro lado, tem vindo este Supremo Tribunal Administrativo a acentuar, repetidamente, que 
“quer pela sua estrutura, quer pelos requisitos que condicionam a sua admissibilidade quer, ainda e 
principalmente, pela nota de excepcionalidade expressamente estabelecida na lei, não deve ser enten-
dido como um recurso generalizado de revista mas como um recurso que apenas poderá ser admitido 
num número limitado de casos previstos naquele preceito interpretado a uma luz fortemente restritiva” 
(vide Acórdão desta Secção do STA de 24/5/05, in rec. n.º 579/05).
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“Na mesma orientação, refere Mário Aroso, que “não se pretende generalizar o recurso de revista, 
com o óbvio inconveniente de dar causa a uma acrescida morosidade na resolução final dos litígios”, 
cabendo ao STA “dosear a sua intervenção, por forma a permitir que esta via funcione como uma vál-
vula de segurança do sistema”.

Cfr. O Novo Regime do Processo nos Tribunais Administrativos, 2.ª edição, p. 323 e Comentário 
ao Código de Processo nos Tribunais Administrativos, 2005, p. 150 e ss.

O artigo 150.º do CPTA tem, desde logo, como primeiro pressuposto, a importância fundamental 
da questão por virtude da sua relevância jurídica ou social.

E, como se assinala no citado aresto, a relevância jurídica “não é uma relevância teórica medida 
pelo exercício intelectual, mais ou menos complexo, que seja possível praticar sobre as normas discuti-
das, mas uma relevância prática que tenha como ponto obrigatório de referência, o interesse objectivo, 
isto é, a utilidade jurídica da revista”; e esta, em termos de capacidade de expansão da controvérsia de 
modo a ultrapassar os limites da situação singular.

Por outro lado, “a melhor aplicação do direito” há -de resultar da possibilidade de repetição, num 
número indeterminado de casos futuros, em termos de garantia de uniformização do direito” (Acórdão 
desta Secção do STA de 20/5/09, in rec. n.º 295/09).

Como se refere no Acórdão desta Secção do STA de 30/5/07, rec. n.º 0357/07:
“(…) o que em primeira linha está em causa no recurso excepcional de revista não é a solução concreta 

do caso subjacente, não é a eliminação da nulidade ou do erro de julgamento em que porventura caíram 
as instâncias, de modo a que o direito ou interesse do recorrente obtenha adequada tutela jurisdicional. 
Para isso existem os demais recursos, ditos ordinários. Aqui, estamos no campo de um recurso excepcio-
nal, que só mediatamente serve para melhor tutelar os referidos direitos e interesses. Em primeira linha, 
o que se visa é submeter à apreciação do tribunal de revista excepcional a apreciação de uma questão 
que, pela sua importância jurídica ou social, tenha importância fundamental; ou permitir a pronúncia 
desse mesmo tribunal quando ela seja claramente necessária para uma melhor aplicação do direito”.

Ora, estamos em crer que tais requisitos estão presentes no que à questão de fundo que vem sus-
citada pela recorrente diz respeito. Esta consiste em saber se nas operações relativas a bens imóveis, 
concretamente na celebração de contratos simultâneos, aquando da celebração do segundo contrato e para 
efeito de renúncia de isenção de IVA, o segundo transmitente, no momento em que celebra o segundo 
contrato simultâneo de compra e venda deve encontrar -se na posse do certificado válido de renúncia à 
isenção de IVA ou se é suficiente o pedido de declaração electrónica desse certificado de renúncia, o 
qual já havia sido feito, tudo isto após a confirmação das condições objectivas e subjectivas previstas 
nos artºs 2º, 3º e 5º do Regime de renúncia à isenção de IVA (RRIIVA), aprovado pelo Decreto -lei 
n.º 21/2007 de 29/1, sendo certo que o facto da aplicação informática não permitir informar que se está 
perante contratos simultâneos, nem tão pouco autorizar o exercício do direito de audição prévia, impede 
que a mesma aplicação informática cumpra com o disposto no artº 2º, n.º 3 do predito Decreto -lei e que 
aquele actuou de acordo com a instrução administrativa do Ofício -circulado n.º 300/99 de 9/2.

A esse respeito, concluiu -se no acórdão recorrido que a validade da isenção depende da posse do 
respectivo certificado antes da realização da segunda escritura de transmissão.

“Com efeito, decorre da lei que a validade da isenção depende da posse do respectivo certificado 
no momento da celebração do contrato e não do mero pedido da respectiva emissão.

Assim, uma vez deduzido o pedido de emissão do certificado, a Recorrente deveria ter aguardado 
pela sua emissão antes da realização da segunda escritura de transmissão”.

5 – Ora, na verdade e como se vê, encontramo -nos, de facto, perante uma matéria que suscita 
fundadas dúvidas, gerando incerteza e instabilidade na resolução do litígio, bem como na resolução das 
questões que lhe são colaterais e que vêm invocadas na motivação do presente recurso.

Ora, essa instabilidade é de molde a justificar a requerida revista para melhor aplicação do direito.
Por outro lado, há que ter em conta a importância fundamental da questão por virtude da sua re-

levância jurídica, que não é uma relevância teórica medida pelo exercício intelectual, mais ou menos 
complexo, que seja possível praticar sobre as normas discutidas, mas uma relevância prática que tem 
como ponto obrigatório de referência o interesse objectivo, isto é, a utilidade jurídica da revista e esta, em 
termos de capacidade de expansão da controvérsia de modo a ultrapassar os limites da situação singular.

Por último, trata -se igualmente de uma questão que, pela sua prática ou frequência, é susceptível 
de ser repetida num número indeterminado de casos futuros, o que justifica, também, a revista em 
termos de garantia de uniformização do direito.

Pelo que se crê dever o presente recurso prosseguir.
6 – Nestes termos, considerando estarem preenchidos os pressupostos a que se refere o artº 150º 

do CPTA, acorda -se em admitir o recurso.
Custas pela Fazenda Pública que contra -alegou, fixando -se a procuradoria de 1/8.

Lisboa, 19 de Outubro de 2011. — Pimenta do Vale (relator) — António Calhau — Valente 
Torrão. 
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 Acórdão de 19 de Outubro de 2011.

Assunto:

Recurso jurisdicional. Terceiro grau de jurisdição.

Sumário:

 I — Com a entrada em vigor da Decreto -Lei n.º 229/96, de 29 de Novembro, foi ex-
tinto, no contencioso tributário, o terceiro grau de jurisdição, que de acordo com 
o disposto no artigo 120.º do ETAF apenas afectou os processos instaurados a 
partir da sua entrada em vigor, o que ocorreu no dia 15 de Setembro de 1997, ex 
vi da Portaria n.º 398/97, de 18 de Junho, data em que o Tribunal Central Admi-
nistrativo iniciou o seu funcionamento e foi instalado.

 II — Das decisões do Tribunal Central Administrativo proferidas em 2º grau de jurisdi-
ção, nos termos do artigo 38 n.º 1 alínea a) do ETAF, não cabe recurso jurisdicional 
para a Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo (cfr. 
ainda artigo 26º n.º 1 alínea a) do mesmo diploma legal).

 III — O artigo 142º do CPTA versa o regime do recurso das decisões proferidas em 
primeiro grau de jurisdição em processos a que se aplica o ETAF de 2002 e 
CPTA, prevendo no seu n.º 3, a possibilidade de recurso das decisões proferidas 
em primeiro grau de jurisdição, contra jurisprudência uniformizada do Supremo 
Tribunal Administrativo ou que não conheçam do mérito da causa.

 IV — Não é de admitir, ao abrigo de tal norma, recurso de decisão proferida pelo 
Tribunal Central Administrativo em segundo grau de jurisdição e que teve por 
objecto acto jurisdicional praticado no processo judicial tributário regulado pelo 
Código de Procedimento e Processo Tributário (artigo 279º, n.º 1 do Código de 
Procedimento e Processo Tributário).

Processo n.º 682/11 -30.
Recorrente: Maria Helena da Silva Graça.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pedro Delgado.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

I – Maria Helena da Silva Graça, com os sinais dos autos, veio recorrer para este Supremo Tribunal 
do Acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul, que negou provimento ao recurso interposto da 
sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa, que, por sua vez, absolvera a Fazenda Pública 
da instância por inimpugnabilidade do acto sindicado.

Termina as suas alegações de recurso, formulando as seguintes conclusões:
«a) A “venda” foi um mero expediente de que as partes se serviram para corrigir uma situação 

anómala;
b) Resultante de ela ter figurado na venda representada pela Drª Conceição Abrantes;
c) A verdade é que tal “venda” foi um mero expediente destinado a corrigir a situação anómala 

resultante de a ora recorrente se ter considerado herdeira, de Francisco da Silva Santiago, não o 
sendo realmente;

d) Se ela tivesse outorgado directamente na escritura nunca esta situação se tinha dado;
e) Os direitos da Fazenda Nacional já foram satisfeitos e mais que satisfeitos (a recorrente pagou de 

imposto sucessório a taxa mais elevada do que pagariam os mais herdeiros e estes vieram a pagar a sisa);
f) O acórdão violou o n.º 1 do artº 876.º e alínea a) do artº 879.º do C.C. (a contrario).»
II - O despacho de admissão do recurso (fls.147) é do seguinte teor: «Por legal e tempestivo admito o 

recurso interposto a fls. 144, o qual sobe de imediato, nos próprios autos e com efeito devolutivo – artº 142, 
nº3, alínea d) do CPTA.»

Em contra alegações oportunamente apresentadas em juízo, a Fazenda Publica, suscitou a ques-
tão da inadmissibilidade do recurso para este Supremo Tribunal Administrativo, em terceiro grau de 
jurisdição, de acordo com o ETAF aprovado pela Lei n.º 13/2002, de 19 de Fevereiro.

Mais alegou que recurso do art. 142º do CPTA não é aplicável aos processos tributários, pelo menos 
aqueles que não são processados nos termos desse Código e que, mesmo que se considerasse o disposto 
na alínea d) do n.º 3 do artigo 142º do CPTA, a admissibilidade deste recurso  - recurso de decisões que 
ponham termo ao processo sem se pronunciarem sobre o mérito da causa  - apenas é possível no que se 
reporta às decisões proferidas em primeiro grau de jurisdição.
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Notificada a recorrente para, querendo, se pronunciar sobre a suscitada questão prévia – cfr. des-
pacho do relator de fls. 171  - nada foi requerido.

O Exmº Procurador -Geral Adjunto emitiu parecer no sentido de da inadmissibilidade do recurso 
admitido com fundamento no artº 142º, n.º 3, alínea d) do CPTA, sustentando que o tribunal não pode 
eleger a espécie do recurso, em substituição da recorrente.

III - Colhidos os vistos legais, cabe decidir.
Importa antes do mais conhecer da questão prévia da admissibilidade do recurso.
Como é sabido o despacho de admissão de recurso não vincula o tribunal superior  - art. 685º -C 

n.º 5 do Código de Processo Civil, o qual poderá não tomar conhecimento do recurso quando entenda 
que ele não é admissível.

É o que sucede no caso subjudice em que estamos perante um recurso de decisão tomada pelo 
Tribunal Central Administrativo Sul em segundo grau de jurisdição.

Com efeito o Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais, na redacção do D.L. n.º 229/96, de 
29 de Novembro extinguiu, no contencioso tributário, o terceiro grau de jurisdição, pese embora tivesse 
salvaguardado, o art. 120º daquele diploma legal, que tal extinção “apenas produz efeitos relativamente 
aos processos instaurados após a sua entrada em vigor”.

Assim, relativamente aos processos iniciados anteriormente ao início de vigência(1) do Decreto -Lei 
n.º 229/96, manteve -se a possibilidade de recurso para a secção de contencioso Tributário do Supremo 
Tribunal Administrativo de decisões do Tribunal Central Administrativo proferidas em segundo grau 
de jurisdição.

Ora, no caso dos autos o processo de impugnação deu entrada em 23.06.2006, portanto muito 
depois da entrada em vigor do diploma que determinou a extinção do 3º grau de jurisdição no conten-
cioso tributário.

Sendo que resulta do artº 26º, alínea b) do ETAF que compete à Secção de Contencioso Tributário 
do Supremo Tribunal Administrativo conhecer dos recursos dos acórdãos da Secção de Contencioso 
Tributário dos tribunais centrais administrativos, proferidos em 1.º grau de jurisdição.

Assim e de harmonia com a redacção do referido artº 26º, al.b) do ETAF forçoso é concluir que 
o Acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul, porque proferido já sobre sentença do TAF de 
Lisboa, isto é, em segundo grau de jurisdição, não era susceptível de sindicância através de recurso 
jurisdicional.

É certo que o despacho que admitiu o recurso  - fls. 147  - invocou o disposto no artº 142º, n.º 3, 
alínea d) do CPTA.

Porém, como bem salienta o Exmº Procurador -Geral Adjunto no seu parecer de fls. 178, o tribunal 
não pode eleger a espécie do recurso, em substituição da recorrente.

E, como notoriamente resulta do seu requerimento de fls. 145 e das sua alegações, a recorrente 
não interpôs o recurso ao abrigo do disposto no artº 142º, n.º 3, al.d) do CPTA.

Acresce dizer que o artº 142º, n.º 3, alínea d) nunca seria aplicável à decisão objecto do recurso, 
porque proferida em processo judicial regulado pelo Código de Procedimento e Processo Tributário 
(cf. arts. 279, n.º 1 e 2 do Código de Procedimento e Processo Tributário) e ainda porque proferida em 
segundo grau de jurisdição.

Com efeito o Código de Procedimento e Processo Tributário prevê, no seu Título V (arts. 279 e 
seguintes) um regime de recursos jurisdicionais unitário para todos os processos nele regulados, nome-
adamente recursos dos actos jurisdicionais praticados no processo judicial tributário (artº 279º, n.º 1).

Mantendo -se regimes de recursos jurisdicionais distintos para os meios processuais que não são 
regulados pelo Código de Procedimento e Processo Tributário (meios processuais acessórios comuns 
à jurisdição administrativa e tributária e recursos contenciosos dos actos administrativos em matéria 
tributária que não comportem a apreciação da legalidade do acto de liquidação da autoria da adminis-
tração tributária, compreendendo o governo central, os governos regionais e os seus membros, mesmo 
quando praticados por delegação – arts. 279º, n.º 2 e 97º, n.º 2 do Código de Procedimento e Processo 
Tributário)(2).

Ora o artº 142º do CPTA versa o regime do recurso das decisões proferidas em primeiro grau de 
jurisdição em processos a que se aplica o ETAF de 2002 e CPTA(3).

No n.º 1 daquele normativo estabelece -se a regra de que são recorríveis jurisdicionalmente as 
decisões que, em primeiro grau de jurisdição, tenham conhecido do mérito da causa nos processos de 
valor superior à alçada do tribunal do qual se recorre.

E o n.º 3 identifica as situações em que há lugar a recurso, independentemente do valor da causa 
e que constituem, portanto, um desvio à regra geral do n.º 1.

Prevendo -se aqui a possibilidade de recurso das decisões proferidas em primeiro grau de juris-
dição, contra jurisprudência uniformizada do Supremo Tribunal Administrativo ou que não conheçam 
do mérito da causa.

O que não abrange o caso dos autos em que é posta em causa decisão proferida pelo Tribunal 
Central Administrativo em segundo grau de jurisdição e que teve por objecto acto jurisdicional praticado 
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no processo judicial tributário regulado pelo Código de Procedimento e Processo Tributário (artº 279º, 
n.º 1 do Código de Procedimento e Processo Tributário).

Daí que, em face do exposto, seja de concluir pela procedência da suscitada questão prévia, não 
sendo de admitir o recurso.

IV - Decisão
Termos em que, acordam os juízes da Secção de Contencioso do Tributário do Supremo Tribunal 

Administrativo, em não tomar conhecimento do presente recurso.
Custas pela recorrente, fixando -se a taxa de justiça devida em 3 UCs.

Lisboa, 19 de Outubro de 2011. — Pedro Delgado (relator) — Casimiro Gonçalves — Ascensão 
Lopes.

(1) Que ocorreu em 15.09.1997 – art. 114º do Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais e Portaria n.º 398/97 de 
18 de Junho.

(2) Cf. Código de Procedimento e Processo Tributário anotado de Jorge Lopes de Sousa, vol. II, pags. 678 e 679, e João 
António Valente Torrão, no seu Código de Procedimento e de Processo Tributário, pag. 946.

(3) Ver neste sentido Código de Procedimento e Processo Tributário anotado de Jorge Lopes de Sousa, vol. II pag. 742 
e Mário de Aroso de Almeida e Carlos Alberto Fernandes Cadilha no seu Comentário ao Código de Processo nos Tribunais 
Administrativos, vol. II, pag. 704. 

 Acórdão de 19 de Outubro de 2011.

Assunto:

Verificação e graduação de créditos. Aplicação da lei no tempo.

Sumário:

 I — Após as alterações introduzidas no CPPT pela Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de Dezembro, 
os Tribunais Tributários continuam a ter competência para conhecer da matéria 
relativa à verificação e graduação de créditos, tendo ocorrido apenas uma alteração 
da via ou forma processual adequada ao seu conhecimento, que deixou de ser o 
processo judicial de verificação e graduação de créditos, para ser o processo judi-
cial de reclamação da decisão proferida pelo órgão da execução sobre a matéria, 
passando, assim, esta reclamação a constituir a forma processual de exercer a tutela 
jurisdicional no que toca à verificação e graduação de créditos.

 II — Quanto à aplicação no tempo da lei processual civil e tributária, a regra é a 
mesma que vale na teoria geral do direito: a lei nova é de aplicação imediata aos 
processos pendentes, mas não possui eficácia retroactiva — artigo 12.º, n.º 2, do 
CC e artigo 12.º, n.º 3 da LGT. Porém, da submissão a esta regra geral exceptua-
-se o caso de a lei nova ser acompanhada de normas de direito transitório ou de 
para ela valer uma norma especial, como é o caso da norma contida no n.º 2 do 
artigo 142.º do CPC, que determina que a forma de processo aplicável se determina 
pela lei vigente à data em que a acção é proposta.

 III — Por força dessa norma contida no n.º 2 do artigo 142.º do CPC, que é subsidia-
riamente aplicável ao contencioso tributário por força do artigo 2.º, alínea e), do 
CPPT, a nova lei não pode ser aplicada aos processos de verificação e graduação 
de créditos pendentes nos Tribunais Administrativos e Fiscais em 1 de Janeiro 
de 2011, os quais continuam a seguir a forma processual vigente à data da sua 
instauração.

 IV — À mesma conclusão se chegaria pela aplicação da norma contida no n.º 3 do 
artigo 12.º da LGT, na medida em que a aplicação imediata da lei nova aos 
processos pendentes é susceptível de afectar os direitos e interesses legítimos 
anteriormente constituídos das partes.

Processo n.º 700/11 -30.
Recorrente: Ministério Público.
Recorridos: Banco BPI, S. A. e Outros.
Relator: Ex.mo Sr. Cons.º Dr. Francisco Rothes.
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1. RELATÓRIO
1.1 Num processo de verificação e graduação de créditos a correr termos por apenso a uma exe-

cução fiscal instaurada pelo Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, o Juiz do Tribunal 
Administrativo e Fiscal de Braga proferiu despacho a ordenar a remessa dos autos ao órgão de execução 
fiscal, para aí serem tramitados, face às alterações processuais decorrentes da Lei n.º 55 -A/2010, de 
31 de Dezembro (Lei de Orçamento do Estado para 2011).

1.2 O Representante do Ministério Público junto daquele Tribunal interpôs recurso dessa decisão, 
o qual foi admitido, com subida imediata, nos próprios autos e efeito meramente devolutivo.

1.3 O Recorrente apresentou as alegações de recurso, que resumiu em conclusões do seguinte teor:
«
I  - Os presentes autos foram instaurados a 28/4/2010, nele tendo sido ordenadas e realizadas diversas 

diligências com vista à prolação da decisão final, de acordo com a competência material atribuída pelo 
art. 151.º, n.º 1, do CPPT [na versão anterior à da Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de Dezembro];

II  - A competência material dos tribunais administrativos e fiscais, tal como dos tribunais comuns, 
fixa -se no momento da propositura da acção, sendo irrelevantes as alterações de facto e de direito 
ocorridas posteriormente, conforme o disposto no art. 5.º do ETAF;

III  - Assim, o facto de a Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de Dezembro, que entrou em vigor a 1/1/2011, 
ter alterado os artigos 97.º, 151.º, n.º 1 e 245.º, n.º 2 do CPPT, de modo a atribuir competência aos 
órgãos de execução fiscal para decidir o incidente de verificação e graduação de créditos, não poderá 
produzir qualquer efeito no desenrolar dos presentes autos, continuando aquela competência a caber 
ao tribunal administrativo e fiscal;

IV  - A decisão sobre o incidente de verificação e graduação de créditos tem natureza jurisdicional, 
pelo que a norma do art. 126.º, da Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de Dezembro, na parte em que atribuiu essa 
competência a um órgão da administração fiscal é de duvidosa constitucionalidade, uma vez que faz 
perigar o princípio da igualdade de meios processuais, consagrado no art. 98.º da LGT e o princípio da 
equidade processual consagrado no artigo 20.º, n.º 4 da CRP. Daí que, havendo dúvidas legítimas sobre 
a constitucionalidade da citada norma legal, no caso dos autos, a interpretação mais sensata parece ser 
aquela que considera competente o tribunal tributário para decidir o presente incidente de verificação 
e graduação de créditos, uma vez que é no tribunal que reside o poder jurisdicional;

V  - Por outro lado, não constando da citada Lei qualquer norma transitória sobre essa matéria e 
considerando o princípio basilar do nosso sistema jurídico de que a lei só rege para o futuro e que a 
competência material se fixa no momento da propositura da acção, nos termos dos artigos 12.º do C 
Civil e 5.º do ETAF, e tendo presente que, na fixação do sentido e alcance da lei, o intérprete presumirá 
que o legislador consagrou as soluções mais acertadas e soube exprimir o seu pensamento em termos 
adequados (art. 9.º, n.º 3 do C Civil), parece -nos que a competência do órgão de execução fiscal atri-
buída pelo n.º 2 do art. 245.º, na redacção da Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de Dezembro, se aplica apenas 
aos processos de reclamação de créditos entrados a partir de 1/1/2011;

VI  - Decidindo como decidiu, a M.ma Juiz [do Tribunal] a quo não aplicou, como devia, o disposto 
no art. 5.º do ETAF, e fez errada interpretação dos artigos 9.º, n.º 3 e 12.º do C Civil, 151.º, n.º 1, 245.º, 
n.º 2, do CPPT, 126.º e 127.º, da Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de Dezembro.

Pelo que, revogando o douto despacho recorrido e ordenando o prosseguimento dos autos neste 
tribunal até final, VOSSAS EXCELÊNCIAS farão, agora como sempre, a costumada

JUSTIÇA» (1).
1.6 Não foram apresentadas contra alegações.
1.7 Recebidos os autos neste Supremo Tribunal Administrativo, foi dada vista ao Ministério Público 

e o Procurador -Geral Adjunto emitiu parecer no sentido da concordância com a posição assumida pelo 
Representante do Ministério Público junto do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga.

1.8 Foram colhidos os vistos dos Juízes Conselheiros adjuntos.
1.9 A questão que cumpre apreciar e decidir é a de saber se (o despacho recorrido fez correcta 

interpretação e aplicação da lei ao julgar que), em face das alterações introduzidas no Código de 
Procedimento e de Processo Tributário (CPPT) pela Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de Dezembro (Lei de 
Orçamento do Estado para 2011), os Tribunais Administrativos e Fiscais deixaram de ter competência 
para a apreciação e decisão dos processos judiciais de verificação e graduação de créditos e que, por 
isso, se impõe a remessa de todos os processos pendentes, desta espécie, ao órgão de execução para 
que este proceda à sua posterior tramitação e decisão.

2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1 DE FACTO
O despacho recorrido, na parte que ora nos interessa, é do seguinte teor:
«Antes de prosseguir, cumpre referir que é do conhecimento funcional deste Tribunal, por via 

de outros autos que seguem idêntica forma processual, que foram emitidas instruções expressas pelo 
Director de Serviços da Direcção de Serviços de Gestão dos Créditos Tributários do Ministério das 
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Finanças, no sentido de que os processos de verificação e graduação de créditos pendentes deverão ser 
remetidos ao órgão de execução fiscal para tramitação.

Tendo presente que o órgão de execução fiscal que tramita a execução de que estes autos são apenso 
não dependerá daquela Direcção de Serviços, não se pode deixar de ponderar que a Administração 
Pública deve ter, no seu todo, uma posição globalmente coerente, sendo certo que a referida Direcção 
de Serviços abrange a maioria dos órgãos de execução fiscal que tramitam, igualmente, a maioria dos 
processos de execução fiscal.

No mais, segue -se de perto a decisão proferida no Processo 1191/10.8 BEBRG, que correu termos 
neste Tribunal.

Assim, quanto à alegada falta de meios dos serviços da exequente, salvo o respeito devido, as 
objecções levantadas são válidas quer para os processos iniciados antes de 01 -01 -2011, como o presente, 
quer para os iniciados posteriormente àquela data, sendo certo que quanto a estes dúvidas não haverá 
que caberá a exequente tramitar.

Em relação ao primeiro dos argumentos apontados pelo Ministério Público, perfilha -se o entendi-
mento explanado no despacho supra transcrito [(2)], ou seja, de que o artigo 5.º do ETAF limita -se a regu-
lar a distribuição de competência entre Tribunais, e não entre estes e órgãos da Administração Tributária.

Por outro lado, entende -se que a solução de permanência dos processos em causa nos Tribunais 
Tributários, consabidamente sobrecarregados e em situação de ruptura, é claramente mais prejudicial para 
as exigências de celeridade do que a solução alternativa de remessa dos autos ao órgão de execução fiscal.

Tanto mais que tal remessa não implicará, ao contrário do que parece entender o Ministério Público, 
a renovação de quaisquer actos, já que nada aponta no sentido da invalidade dos actos já praticados, 
antes pelo contrário, conforme referido mais abaixo.

Quanto aos invocados princípios da igualdade de meios processuais e da equidade processual, 
entende -se que os mesmos não saem beliscados pela remessa dos autos ao órgão de execução fiscal, já 
que os interessados sempre terão disponível o meio de reacção próprio previsto na nova redacção do 
Código de Procedimento e Processo Tributário. Em todo caso, sempre se dirá que o enquadramento dos 
referidos princípios sempre se haveria de fazer nos mesmos termos em relação às restantes situações 
abrangidas pelas reclamações previstas nos artigos 276.º e ss. do Código de Procedimento e Processo 
Tributário, em que o órgão de execução fiscal se apresenta a decidir em primeira linha questões nas 
quais é directamente interessada, como a legalidade das penhoras que garantem os seus próprios prédios 
ou a suficiência da garantia apresentada para suspender o processo de execução fiscal.

No que diz respeito à falta de previsão expressa que determine a remessa imediata dos autos ao 
órgão de execução fiscal, entende -se não ser decisiva, tanto mais que se verifica uma igual ausência 
de norma a determinar o contrário.

Ora, conforme se pode ler no Ac. do TRL de 15 -02 -2007, proferido no processo 370/2007 -6, 
disponível em www.dgsi.pt:

“...o sentido da solução geral aplicável ao comum das leis processuais, sempre que não haja 
disposição transitória, especial ou sectorial, em contrário, é o ao princípio da aplicação imediata da 
lei processual.

A este princípio, que não tem formulação expressa na lei, estão subjacentes, para a generalidade 
dos autores, o facto de o direito processual ser um ramo do direito público que se sobrepõe aos interesses 
particulares dos litigantes e a circunstância de se tratar de um ramo de direito adjectivo que apenas 
regula o modo como as partes podem exercer os seus direitos que a lei substantiva consagra.

No entanto, para os citados autores a solução passa por estender ao domínio do processo civil, 
com as necessárias adaptações, a doutrina estabelecida, em termos genéricos, no artigo 12º do Código 
Civil. Assim, a “...ideia, proclamada neste artigo, de que a lei dispõe para o futuro significará, na área 
do direito processual, que a nova lei se aplica às acções futuras e também a actos futuramente prati-
cados nas acções pendentes”, continuando a aferir -se a validade e regularidade dos actos processuais 
anteriormente praticados pela lei processual antiga vigente ao tempo”.

Deste modo, e desde logo, entende -se não ser beliscado o princípio de que a lei só rege para o 
futuro, antes pelo contrário. Com efeito, e de acordo com o acórdão transcrito e os autores ali citados 
(A. Varela, M. Bezerra e S. Nora, Manual de Processo Civil, 2ª ed., Coimbra Editora) a solução de 
aplicação imediata da lei processual nova é a única conforme com tal princípio.

Assim, dever -se -ão ter como de aplicação imediata as alterações processuais decorrentes da Lei que 
aprova o Orçamento Geral do Estado para o ano de 2011 (Lei n.º 55 -A/2010 de 31 -12), ora em causa.

Daí decorre, como já se havia apontado no despacho supra transcrito, que deixa de existir suporte 
normativo -processual para a tramitação de processos de verificação e graduação de créditos nos Tribunais 
Tributários, já que as normas que consagravam a existência de tal meio processual foram revogadas, 
sem qualquer regime transitório, sendo, como se vem de ver, tal revogação de aplicação imediata.

Ou seja, por outras palavras, carece por completo de suporte legal a tramitação dos presentes 
autos, face à entrada em vigor da referida Lei n.º 55 -A/2010 de 31 -12.
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É que esta lei, conforme também referido naquele despacho, não se limita a transferir a compe-
tência para a tramitação de uma forma processual de um Tribunal para outro. O que a lei em causa fez 
foi extinguir um meio processual e criar um outro ex novo.

Daí que não seja susceptível de se manter a tramitação dos presentes autos, correspondentes a 
uma forma processual que não existe no ordenamento jurídico vigente, com a consequente ausência 
de normas que sustentem tal tramitação.

Por todo o acima exposto deverão, após trânsito em julgado do presente despacho, ser os presentes 
autos remetidos ao órgão de execução fiscal, para aí serem tramitados.

Notifique».
2.2 DE DIREITO
2.2.1 A QUESTÃO A APRECIAR E DECIDIR
A Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, por onde corria termos o presente processo de 

verificação e graduação de créditos, apelando ao disposto no art. 5.º do Estatuto dos Tribunais Adminis-
trativos e Fiscais (ETAF) e considerando que este se limita a regular a distribuição de competência entre 
Tribunais, e não entre estes e órgãos da Administração tributária (AT), conclui que deverão ter -se como de 
aplicação imediata as alterações processuais decorrentes da Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de Dezembro, e que 
daí decorre que deixa de existir suporte normativo -processual para a tramitação de processos de verificação e 
graduação de créditos nos Tribunais Tributários, já que as normas que consagravam a existência de tal meio 
processual foram revogadas, sem qualquer regime transitório, sendo tal revogação de aplicação imediata.

Consequentemente, ordenou que os autos fossem remetidos ao órgão de execução fiscal, para aí 
serem tramitados.

Não se conformando com essa decisão, dela recorreu o recorrente Ministério Público, alegando 
que a citada Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de Dezembro, não altera, no caso, a competência para a verifi-
cação e graduação de créditos, a qual continua a ser do Tribunal Tributário, pois que a competência 
material dos tribunais administrativos e fiscais, tal como dos tribunais comuns, se fixa no momento da 
propositura da acção, sendo irrelevantes as alterações de facto e de direito ocorridas posteriormente, 
conforme o disposto no art. 5º do ETAF, além de que, tendo natureza jurisdicional a decisão sobre o 
incidente de verificação e graduação de créditos, a norma do art. 126.º da Lei n.º 55 -A/2010, de 31 
de Dezembro, na parte em que atribuiu essa competência a um órgão da administração é de duvidosa 
constitucionalidade (uma vez que faz perigar o princípio da igualdade de meios processuais, consagrado 
no art. 98.º da LGT e o princípio da equidade processual consagrado no art. 20.º, n.º 4 da Constituição 
da República); pelo que, havendo dúvidas legítimas sobre a constitucionalidade de tal norma, no caso 
dos autos, a interpretação mais sensata parece ser aquela que considera competente o tribunal tributário 
para decidir o presente incidente de verificação e graduação de créditos, uma vez que é no tribunal que 
reside o poder jurisdicional; por outro lado, não constando da citada Lei qualquer norma transitória sobre 
essa matéria, parece que a competência do órgão de execução fiscal atribuída pelo n.º 2 do art. 245.º, 
na redacção da Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de Dezembro, se aplica apenas aos processos de reclamação 
de créditos entrados a partir de 1 de Janeiro de 2011.

Daí termos fixado a questão a apreciar e decidir nos termos que deixámos referidos em 1.9.
2.2.2 DOS EFEITOS DAS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS NO CPPT PELA LEI DE OR-

ÇAMENTO DO ESTADO PARA 2011 SOBRE A COMPETÊNCIA DOS TRIBUNAIS ADMINIS-
TRATIVOS E FISCAIS PARA A APRECIAÇÃO E DECISÃO DOS PROCESSOS JUDICIAIS DE 
VERIFICAÇÃO E GRADUAÇÃO DE CRÉDITOS

Questão idêntica à que constitui objecto do presente recurso foi decidida por esta Secção do Con-
tencioso Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo por acórdão de 6 de Julho 2011, proferido 
no processo com o n.º 384/11 (3), para cuja fundamentação se remete.

A posição assumida nesse acórdão tem vindo a ser seguida unânime e uniformemente por este 
Supremo Tribunal, como resulta dos seguintes acórdãos da Secção do Contencioso Tributário:

 - de 13 de Julho de 2011, nos processos com os n.ºs 361/11, 392/11, 393/11, 394/11, 395/11, 
398/11, 445/11, 451/11, 466/11, 476/11, 492/11, 499/11, 500/11, 510/11, 511/11, 521/11, 522/11, 561/11, 
580/11, 594/11, 595/11, 597/11 e 632/11;

 - de 14 de Setembro de 2011, processos com os n.ºs 588/11 e 623/11;
 - de 28 de Setembro de 2011, processo com o n.º 704/11;
 - de 12 de Outubro de 2011, processos com os n.ºs 516/11, 687/11 e 703/11,
todos no sentido de que as alterações legislativas decorrentes da Lei n.º 55 -A/2010 não são apli-

cáveis aos processos judiciais de verificação e graduação de créditos pendentes nos Tribunais Admi-
nistrativos e Fiscais em 1 de Janeiro de 2011, os quais continuam a seguir a forma processual vigente 
à data da sua instauração.

Daí que, sem necessidade de mais considerações e remetendo para tal fundamentação, com a qual 
concordamos e que subscrevemos na íntegra, se deva dar provimento ao presente recurso e revogar a 
decisão recorrida com a consequentemente baixa dos autos ao Tribunal a quo, para aí prosseguirem os 
seus ulteriores termos, se a tanto nada mais obstar.
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2.2.3 CONCLUSÕES
Preparando a decisão, formulamos as seguintes conclusões, decalcadas do sumário doutrinal do 

já referido acórdão proferido no processo com o n.º 384/11:
I  - Após as alterações introduzida no CPPT pela Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de Dezembro, os 

Tribunais Tributários continuam a ter competência para conhecer da matéria relativa à verificação e 
graduação de créditos, tendo ocorrido apenas uma alteração da via ou forma processual adequada ao 
seu conhecimento, que deixou de ser o processo judicial de verificação e graduação de créditos, para 
ser o processo judicial de reclamação da decisão proferida pelo órgão da execução sobre a matéria, 
passando, assim, esta reclamação a constituir a forma processual de exercer a tutela jurisdicional no 
que toca à verificação e graduação de créditos.

II  - Quanto à aplicação no tempo da lei processual civil e tributária, a regra é a mesma que vale 
na teoria geral do direito: a lei nova é de aplicação imediata aos processos pendentes, mas não possui 
eficácia retroactiva – art. 12.º, n.º 2, do CC e art. 12.º, n.º 3 da LGT. Porém, da submissão a esta regra 
geral exceptua -se o caso de a lei nova ser acompanhada de normas de direito transitório ou de para ela 
valer uma norma especial, como é o caso da norma contida no n.º 2 do art. 142.º do CPC, que deter-
mina que a forma de processo aplicável se determina pela lei vigente à data em que a acção é proposta.

III  - Por força dessa norma contida no n.º 2 do art. 142.º do CPC, que é subsidiariamente aplicável 
ao contencioso tributário por força do art. 2.º, alínea e), do CPPT, a nova lei não pode ser aplicada aos 
processos de verificação e graduação de créditos pendentes nos Tribunais Administrativos e Fiscais em 
1 de Janeiro de 2011, os quais continuam a seguir a forma processual vigente à data da sua instauração.

IV  - À mesma conclusão se chegaria pela aplicação da norma contida no n.º 3 do art. 12.º da LGT, 
na medida em que a aplicação imediata da lei nova aos processos pendentes é susceptível de afectar os 
direitos e interesses legítimos anteriormente constituídos das partes.

3. DECISÃO
Face ao exposto, os juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Admi-

nistrativo acordam, em conferência, conceder provimento ao recurso, revogar a decisão recorrida e, 
consequentemente, ordenar a baixa dos autos ao Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, para aí 
prosseguirem os seus ulteriores termos, se a tanto nada mais obstar.

Sem custas.

Lisboa, 19 de Outubro de 2011. — Francisco Rothes (relator) — António Calhau — Isabel 
Marques da Silva.

(1) As partes entre aspas e com um tipo de letra diferente são transcrições, aqui como adiante.
(2) A Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, antes de proferir o despacho recorrido e a fim de respeitar o 

princípio do contraditório, consagrado no art. 3.º, n.º 3 do Código de Processo Civil, aplicável ex vi da alínea e) do art. 2.º do 
CPPT, ordenou a notificação das partes para, querendo, se pronunciarem sobre a questão. É esse o despacho a que se refere.

(3) Ainda não publicado no jornal oficial, mas disponível em http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/
1892d1e3b388f6c9802578cb004a9ad1?OpenDocument. 

 Acórdão de 19 de Outubro de 2011.

Assunto:

Verificação e graduação de créditos. Lei n.º 55 -A/2010, de 31 Dezembro. Aplicação 
da lei no tempo.

Sumário:

 I — Após as alterações introduzidas no Código de Procedimento e de Processo Tri-
butário pela Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de Dezembro, os Tribunais Tributários 
continuam a ter competência para conhecer da matéria relativa à verificação 
e graduação de créditos, tendo ocorrido apenas uma alteração da via ou forma 
processual adequada ao seu conhecimento, que deixou de ser o processo judicial 
de verificação e graduação de créditos, para ser o processo judicial de reclamação 
da decisão proferida pelo órgão da execução sobre a matéria, passando, assim, 
esta reclamação a constituir a forma processual de exercer a tutela jurisdicional 
no que toca à verificação e graduação de créditos.
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 II — Quanto à aplicação no tempo da lei processual civil e tributária, a regra é a mesma 
que vale na teoria geral do direito: a lei nova é de aplicação imediata aos proces-
sos pendentes, mas não possui eficácia retroactiva — artigo 12.º, n.º do C.Civil e 
artigo 12.º, n.º 3 da LGT. Porém, da submissão a esta regra geral exceptua -se o 
caso de a lei nova ser acompanhada de normas de direito transitório ou de para ela 
valer uma norma especial, como é o caso da norma contida no n.º 2 do artigo 142º 
do CPC, que determina que a forma de processo aplicável se determina pela lei 
vigente à data em que a acção é proposta.

 III — Por força dessa norma contida no n.º 2 do artigo 142.º do CPPT, que é subsidia-
riamente aplicável ao contencioso tributário por força do artigo 2.º, alínea e) do 
CPPT, a nova lei não pode ser aplicada aos processos de verificação e graduação 
de créditos pendentes nos Tribunais Administrativos e Fiscais em 1 de Janeiro 
de 2011, os quais continuam a seguir a forma processual vigente à data da sua 
instauração.

 IV — À mesma conclusão se chegaria pela aplicação da norma contida no n.º 3 do ar-
tigo 12.º da LGT, na medida em que a aplicação imediata da lei nova aos processos 
pendentes é susceptível de afectar os direitos e interesses legítimos anteriormente 
constituídos das partes.

Processo n.º 702/11 -30.
Recorrente: Ministério Público.
Recorrida: Fazenda Pública e outros.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Isabel Marques da Silva.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

 - Relatório  -
1 – O Ministério Público recorre para este Supremo Tribunal do despacho do Tribunal Admi-

nistrativo e Fiscal de Braga, de 9 de Maio de 2011, proferido nos autos de verificação e graduação 
de créditos n.º 1710/10.0BEBRG, que, seguindo de perto a decisão proferida no Processo 1751/10.7 
BEBRG determinou que após trânsito em julgado do despacho, deviam os autos ser remetidos ao órgão 
de execução fiscal para aí serem tramitados.

O recorrente termina as suas alegações de recurso apresentando as seguintes conclusões:
I – Os presentes autos foram instaurados a 6/10/2010, nele tendo sido ordenadas e realizadas 

diversas diligências com vista a prolação da decisão final, de acordo com a competência material 
atribuída pelo art. 151.º, n.º 1, do CPPT;

II – A competência material dos tribunais administrativos e fiscais, tal como dos tribunais comuns, 
fixa -se no momento da propositura da acção, sendo irrelevantes as alterações de facto e de direito 
ocorridas posteriormente, conforme o disposto no art.º 5.º do ETAF;

III – Assim, o facto de a Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de Dezembro, que entrou em vigor a 1/1/2011, 
ter alterado os artigos 97.º, 151.º, n.º 1 e 245.º, n.º 2 do CPPT, de modo a atribuir competência aos 
órgãos de execução fiscal para decidir o incidente de verificação e graduação de créditos, não poderá 
produzir qualquer efeito no desenrolar dos presentes autos, continuando aquela competência a caber 
ao tribunal administrativo e fiscal;

IV – A decisão sobre o incidente de verificação e graduação de créditos tem natureza juris-
dicional, pelo que a norma do art. 126.º, da Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de Dezembro, na parte em 
que atribui competência a um órgão da administração fiscal é de duvidosa constitucionalidade, 
uma vez que faz perigar o princípio da igualdade de meios processuais, consagrado no art.º 98.
º da LGT e o princípio da equidade processual consagrado no artigo 20.º, n.º 4 da CRP. Daí que, 
havendo dúvidas legítimas sobre a constitucionalidade da citada norma legal, no caso dos autos, a 
interpretação mais sensata parece ser aquela que considera competente o tribunal tributário para 
decidir o presente incidente de verificação e graduação de créditos, uma vez que é no tribunal que 
reside o poder jurisdicional;

V – Por outro lado, não constando da citada Lei qualquer norma transitória sobre essa matéria 
e considerando o princípio basilar do nosso sistema jurídico de que a lei só rege para o futuro e que a 
competência material se fixa no momento da propositura da acção, nos termos dos artigos 12.º do C 
Civil e 5º do ETAF, e tendo presente que, na fixação do sentido e alcance da lei, o intérprete presumirá 
que o legislador consagrou as soluções mais acertadas e soube exprimir o seu pensamento em termos 
adequados (art.º 9.º, n.º 3 do C Civil), parece -nos que a competência do órgão de execução fiscal atri-
buída pelo n.º 2 do art. 245.º, na redacção da Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de Dezembro, se aplica apenas 
aos processos de reclamação de créditos entrados a partir de 1/1/2011;
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VI – Decidindo como decidiu, a M.ma Juiz “a quo” não aplicou, como devia, o disposto no art.º 45.º 
do ETAF, e fez errada interpretação dos artigos 9.º, n.º 3 e 12.º do C Civil, 151.º, n.º 1, 245.º, n.º 2, do CPPT, 
126 e 127º, da Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de Dezembro.

Pelo que, revogando o douto despacho recorrido e ordenando o prosseguimento dos autos neste 
tribunal até final, VOSSAS EXCELÊNCIAS farão, como sempre, a costumada JUSTIÇA.

2  - Não foram apresentadas contra -alegações.
3  - O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal tendo vista dos autos não 

emitiu parecer, atento a que o recurso é interposto pelo Ministério Público.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
 - Fundamentação –
4. Questão a decidir
É a de saber se o despacho recorrido enferma de erro de interpretação e aplicação do direito ao 

ter julgado que, face às alterações introduzidas no Código de Procedimento e de Processo Tributário 
pela Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de Dezembro, os Tribunais Administrativos e Fiscais deixaram de ter 
competência para a apreciação e decisão dos processos judiciais de verificação e graduação de créditos 
e que, por isso, se impunha a remessa de todos os processos pendentes ao órgão de execução para que 
este procedesse à sua posterior tramitação e decisão.

5. Apreciando.
5.1 Das alterações introduzidas pela Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de Dezembro relativas aos processos 

judiciais de verificação e graduação de créditos
O despacho recorrido, a fls. 123 a 128 dos autos, determinou que, após trânsito em julgado do 

despacho, fossem os autos remetidos ao órgão de execução fiscal, para aí serem tramitados (cfr. des-
pacho recorrido a fls. 128).

Discorda do decidido o recorrente Ministério Público, concluindo nos termos supra expostos e pedindo 
a revogação do despacho recorrido e que seja ordenado o prosseguimento dos autos no tribunal até final.

Vejamos.
Questão idêntica à que constitui objecto do presente recurso foi já decidida em numerosos Acórdãos 

deste Supremo Tribunal, todos eles em linha com o primeiramente decidido por Acórdãos do passado 
dia 6 de Julho, proferidos nos recursos números 362/11 e 384/11, para cuja profícua fundamentação se 
remete e cuja decisão – no sentido de que as alterações legislativas decorrentes da Lei n.º 55 -A/2010 
não são aplicáveis aos processos judiciais de verificação e graduação de créditos pendentes nos 
Tribunais Administrativos e Fiscais em 1 de Janeiro de 2011, os quais continuam a seguir a forma 
processual vigente à data da sua instauração  -, também aqui se acolhe, pois que estamos integralmente 
convencidos quer dos argumentos, quer da decisão, o que conduz, inevitavelmente, à procedência do 
presente recurso.

Daí que, sem mais delongas, haverá que conceder provimento ao recurso, revogar o despacho 
recorrido, baixando os autos ao tribunal “a quo” para aí prosseguirem, se a tal nada mais obstar.

 - Decisão  -
6  - Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do 

Supremo Tribunal Administrativo em conceder provimento ao recurso, revogar o despacho recorrido e de-
terminar a baixa dos autos ao tribunal recorrido para prosseguimento dos autos, se a tal nada mais obstar.

Sem custas.

Lisboa, 19 de Outubro de 2011. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Francisco Rothes — António 
Calhau. 

 Acórdão de 19 de Outubro de 2011.

Assunto:

Despacho de reversão. Impugnação judicial. Erro na forma do processo. Convola-
ção.

Sumário:

 I — O meio processual adequado para reagir contra a ilegalidade de um despacho 
que decide a reversão da execução fiscal é a oposição à execução fiscal.

 II — A convolação não deve ser ordenada sempre que seja intempestivo o meio processual 
para que se pretenda convolar.
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Processo n.º 705/11 -30.
Recorrente: José António Faria Meixedo Novo.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons.º Dr. António Calhau.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I – José António Faria Meixedo Novo, com os sinais dos autos, não se conformando com a decisão 

da Mma. Juíza do TAF de Braga que rejeitou liminarmente a impugnação judicial do despacho de reversão 
proferido pelo Serviço de Finanças de Viana do Castelo, no âmbito do PEF n.º 2348 -2004/01015621, 
instaurado contra a sociedade “José António Meixedo Novo, Lda”, dele vem interpor recurso para este 
Tribunal, formulando as seguintes conclusões:

A) O recorrente, no caso “sub judice”, não invocou a inexistência de culpa pelo não pagamento 
da dívida exequenda, assim como não invocou falta de fundamentação, preterição de direito de au-
dição prévia e falta de menção da delegação ou subdelegação de poderes da autoridade que emitiu o 
despacho de reversão;

B) Concretamente, o recorrente atacou o despacho de reversão pela violação do disposto no n.º 7 
do artigo 60.º da LGT, que consubstancia verdadeira omissão de pronúncia;

C) Omissão de pronúncia essa que torna írrito e de nenhum efeito legal o despacho de reversão, 
de acordo com o disposto no n.º 1, alínea d) do artigo 69.º do CPC aplicável por força do consignado 
no artigo 2.º, alínea e) do CPPT;

D) O vício invocado pelo recorrente tem o seu enquadramento no disposto na alínea c) do art.º 99.º 
do CPPT;

E) O artigo 204.º do CPPT não integra no seu âmbito e previsão o vício arguido pelo recorrente;
F) Segundo o entendimento do Conselheiro JORGE LOPES DE SOUSA no seu CÓDIGO DE 

PROCEDIMENTO E PROCESSO TRIBUTÁRIO, Anotado, 5.ª Edição, Volume II, pág. 368, a 
alínea i) do n.º 1 do artigo 204.º do CPPT constitui “Uma disposição de carácter residual em que são 
enquadráveis todas as situações não enquadráveis nas outras alíneas do mesmo número, em que há 
um facto extintivo ou modificativo da dívida exequenda ou que afecta a sua exigibilidade”;

G) As situações enquadráveis na alínea i) do n.º 1 do artigo 204.º do CPPT pressupõem a apre-
ciação da substância da reversão;

H) A questão suscitada pelo recorrente nada tem a ver com a teleologia daquela norma;
I) O recorrente atacou a validade do despacho de reversão sem ter em conta o seu conteúdo;
J) O artigo 204.º não prevê tal situação, sendo certo que os fundamentos aí previstos são taxativos;
K) A douta sentença recorrida fez errada interpretação e aplicação do disposto na alínea i) do 

n.º 1 do artigo 204.º do CPPT e do artigo 234.º -A, n.º 1 do CPC, aplicável por força do disposto no 
artigo 2.º, alínea e) do CPPT.

Não foram apresentadas contra -alegações.
O Exmo. Magistrado do MP junto deste Tribunal emite parecer no sentido de que o recurso não 

merece provimento.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
II – Mostra -se assente a seguinte factualidade:
A) Por despacho proferido pelo Serviço de Finanças de Viana do Castelo foi ordenada a reversão 

dos processos de execução fiscal n.º 2348 -2004/01015621 e aps. contra o aqui impugnante (cfr. fls. 36 
e ss. dos autos).

B) O impugnante foi citado para a execução por meio de carta registada com aviso de recepção, 
assinado por Maria Novo, em 8 de Novembro de 2010 (cfr. fls. 61 e 62 dos autos).

C) A presente impugnação deu entrada neste Tribunal em 5 de Janeiro de 2011 (cfr. fls. 2 do 
processo principal).

III – Vem o presente recurso interposto da decisão da Mma. Juíza do TAF de Braga que rejeitou 
liminarmente a impugnação deduzida pelo ora recorrente na sequência do despacho de reversão contra 
si ordenado pelo SF de Viana do Castelo no âmbito de processo de execução fiscal.

Para tanto, considerou a Mma. Juíza “a quo” que, sendo o despacho que ordena a reversão um 
acto praticado no âmbito de um processo de execução fiscal, é sindicável através dos meios processuais 
próprios deste processo, no caso, por via da oposição à execução, e não por via da impugnação judicial.

Com efeito, as questões invocadas – falta de fundamentação do despacho que decidiu a reversão, por 
não terem sido ponderados os argumentos aduzidos pelo revertido em sede de audiência prévia – enquadram-
-se, em seu entender, nos fundamentos de oposição, designadamente na alínea i) do n.º 1 do artigo 204.º 
do CPPT.

Verifica -se, assim, erro na forma de processo no que toca à impugnação apresentada, não sendo 
possível a sua convolação na forma do processo adequada, por intempestiva.

Contra tal entendimento se insurge agora o impugnante, aqui recorrente, invocando que o vício 
imputado ao despacho de reversão tem o seu enquadramento no disposto na alínea c) do artigo 99.º do 
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CPPT, pelo que é a impugnação judicial o meio processual adequado para reagir contra tal despacho 
por este não ter ponderado os argumentos por si aduzidos em sede de audiência prévia.

Vejamos. É jurisprudência consolidada deste STA que é a oposição à execução fiscal o meio 
processual adequado para o revertido impugnar contenciosamente o despacho que ordena a reversão, 
seja com fundamento em inexistência de culpa pelo não pagamento da dívida exequenda, seja por falta 
de fundamentação ou preterição do direito de audiência prévia, fundamentos que se enquadram nas 
alíneas b), no primeiro caso, e i), nos restantes, do n.º 1 do artigo 204.º do CPPT (v., entre outros, os 
acórdãos de 27/5/09 e de 28/10/09, nos recursos n.ºs 448/09 e 578/09, respectivamente).

Alega o recorrente, como vimos, que o vício por si imputado ao despacho de reversão tem o seu 
enquadramento na alínea c) do artigo 99.º do CPPT e não na alínea i) do n.º 1 do artigo 204.º do CPPT.

Ora, não há dúvida que o recorrente o que veio impugnar foi a legalidade do despacho que or-
denou a reversão, designadamente por nele se não terem ponderado os argumentos aduzidos em sede 
de audiência prévia.

O que, em seu entender, constituiria fundamento de impugnação judicial, enquadrável na alínea c) 
do artigo 99.º do CPPT.

De facto, no artigo 99.º do CPPT indicam -se os fundamentos possíveis de impugnação judicial, 
pelo que, a estar -se perante uma situação aí enquadrável, não existirá erro na forma de processo.

Porém, o não enquadramento dos factos afirmados na petição em qualquer destas alíneas resulta, 
desde logo, do tipo de acto que é impugnado.

Como resulta do preceituado no artigo 97.º n.º 1, do CPPT, o processo de impugnação é adequado 
a impugnar os actos indicados nas alíneas a) a g) do mesmo número, em que se inclui expressamente a 
palavra «impugnação», entre as quais não se inclui o acto que decide a reversão da execução fiscal.

Como também resulta do mesmo art. 97.º n.º 1, do CPPT, o ataque contencioso a actos praticados 
no processo de execução fiscal faz -se através de meios especiais, designadamente o recurso no próprio 
processo de execução e a oposição à execução fiscal, referidos nas suas alíneas n) e o).

Sendo a reversão da execução fiscal decidida no processo de execução fiscal (arts. 23.º, n.º 1, 
da LGT e 153.º a 161.º do CPPT), os meios que se podem considerar adequados serão os referidos 
naquelas alíneas n) e o), próprios para reacção dos interessados contra actos praticados em processo 
de execução.

No caso em apreço, sendo invocada a falta de fundamentação do despacho que ordenou a reversão, 
designadamente por não terem sido ponderados os argumentos aduzidos em sede de audiência prévia, 
questão que tem a ver apenas com a legalidade daquele despacho, o meio processual adequado para 
reacção do revertido é a oposição à execução fiscal, e não a impugnação judicial apresentada.

Daí que, ocorrendo erro na forma de processo e sendo inútil a convolação em processo de oposição 
à execução fiscal, o que sempre determinaria a sua proibição nos termos do artigo 137.º do CPC, dada 
a intempestividade para o exercitar desse meio processual (assinale -se que a citação do recorrente é de 
8/11/2010 – doc. fls. 12/15 – e a apresentação da petição inicial de 5/01/2011 (v. fls. 2), uma vez que o 
prazo para deduzir oposição é de 30 dias nos termos do n.º 1 do artigo 203.º do CPPT), bem se tenha 
andado na decisão recorrida ao julgar verificada a excepção de erro na forma de processo.

IV – Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do 
STA em negar provimento ao recurso.

Custas a cargo do recorrente.

Lisboa, 19 de Outubro de 2011. — António Calhau (relator) — Isabel Marques da Silva — Francisco 
Rothes. 

 Acórdão de 19 de Outubro de 2011.

Assunto:

Taxa de publicidade.

Sumário:

Tem natureza jurídica de taxa o tributo liquidado ao abrigo das normas constantes do 
Regulamento de Publicidade da Câmara Municipal da Trofa e da Tabela de Taxas 
e Outras Receitas Municipais desse Município relativas aos anos de 2007, ainda 
que esse tributo incida sobre o licenciamento de painéis publicitários instalados 
em propriedade privada.
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Processo n.º 708/11 -30.
Recorrente: Ministério Público.
Recorrido: Portis  — Hotéis Portugueses, SA.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. António Calhau.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Adminis-
trativo:

I – O Exmo. Magistrado do MP junto do TAF de Penafiel, não se conformando com a sentença da 
Mma. Juíza daquele Tribunal que julgou procedente a impugnação judicial deduzida por Portis – Hotéis 
Portugueses, SA, com sede em Vila Nova de Gaia, da decisão de indeferimento tácito da reclamação 
que apresentou contra a liquidação e cobrança de uma taxa pela Câmara Municipal da Trofa relativa à 
renovação da licença de publicidade, efectuada em Fevereiro de 2007, dela vem interpor recurso para 
este Tribunal, formulando as seguintes conclusões:

1 - Nos termos do art.º 125.º, n.º 1 do CPPT, constitui causa de nulidade da sentença a falta de 
pronúncia sobre questões que o Juiz deva apreciar.

2 - A sentença recorrida não especificou qual a norma ou normas legais que entendeu padecerem 
de inconstitucionalidade limitando -se a aludir a uma taxa de publicidade prevista no Regulamento 
Municipal da Trofa acessível em www.mun -trofa.pt.

3 - Nos termos dos artigos 280.º, n.º 1, alínea a) da CRP e do art.º 70.º, n.º 1, alínea a) da Lei do 
Tribunal Constitucional, cabe recurso para o TC das decisões dos Tribunais que recusem a aplicação 
de qualquer norma com fundamento na sua inconstitucionalidade.

4 - Esse direito de recorrer só pode ser exercido se for indicada a norma cuja inconstitucionalidade 
ou ilegalidade se pretende que o Tribunal Constitucional aprecie.

5 - Assim, está o Ministério Público impedido de interpor recurso de fiscalização concreta de 
constitucionalidade porque não foi indicada a norma legal que não foi aplicada com fundamento na 
sua inconstitucionalidade.

6 - A sentença recorrida deixou de se pronunciar sobre questão que devia apreciar.
7 - É assim nula nos termos dos artigos 125.º, n.º 1 do CPPT e do art.º 668.º, n.º 1, alínea d) do 

CPC.
8 - Se assim se não entender, deve a sentença recorrida ser revogada e substituída por outra que 

julgue improcedente a impugnação judicial.
9 - Na verdade, no seguimento da mais recente jurisprudência do Tribunal Constitucional e desse 

Venerando Tribunal, tem a natureza de Taxa e não de Imposto o tributo liquidado pela Câmara Municipal 
que incida sobre o licenciamento de painéis publicitários instalados em prédios do domínio privado.

10 - Tal entendimento fundamenta -se no facto dessa instalação de painéis publicitários, porque 
visíveis por quem circula no espaço público, contender com o espaço público cuja gestão e disciplina 
compete à Câmara Municipal exercitar para salvaguarda do equilíbrio urbano e ambiental.

11 - Assim, a liquidação do tributo impugnado, que tem a natureza de Taxa, não enferma de qual-
quer ilegalidade e inconstitucionalidade.

12 - Foram violados o disposto nos artigos 125.º, n.º 1 do CPPT e 668.º, n.º 1, alínea d) do CPC.
13 - Deve, pois, a sentença recorrida ser revogada e substituída por outra nos termos propostos 

fazendo -se dessa forma a habitual JUSTIÇA.
Não foram apresentadas contra -alegações.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
II – Mostra -se assente a seguinte factualidade:
1.º - Em 18 de Junho de 2003, a ora Impugnante Portis – Hotéis Portugueses, SA, requereu à Câ-

mara Municipal da Trofa o licenciamento da seguinte publicidade, a colocar nas instalações do Hotel 
IBIS Porto Norte – Auto Estrada Porto/Braga, Km 11, S. Mamede do Coronado:

 - Proc.º n.º 327/03 – Reclamo Luminoso com os dizeres “Ibis” (docs. n.ºs 1 a 4 do PA);
 - Proc.º n.º 328/03 – Reclamo Luminoso com os dizeres “Hotel Ibis” (docs. n.ºs 1 a 4 do PA);
 - Proc.º n.º 329/03 – Reclamo Luminoso com os dizeres “Ibis Hotel Semana 37 Euros” (docs. 

n.ºs 5 a 8 do PA);
 - Proc.º n.º 330/03 – Reclamo Luminoso com os dizeres “Hotel Ibis” (docs. n.ºs 9 a 12 do PA);
 - Proc.º n.º 331/03 – Bandeira com os dizeres “Ibis” (docs. n.ºs 13 a 16 do PA);
 - Proc.º n.º 332/03 – Tela com os dizeres “37 Euros Quarto para 1 ou 2 pessoas” (docs. n.ºs 17 a 

21 do PA);
 - Proc.º n.º 332 A/03 – Tela com os dizeres “37 Euros Quarto para 1 ou 2 pessoas” (docs. n.ºs 17 

a 21 do PA).
2.º - Os referidos pedidos de licenciamento foram deferidos, por despacho do Senhor Vereador 

Dr. Jaime Moreira, de 31 de Julho de 2003 (proferido ao abrigo de delegação de competências), tendo 
aquele deferimento sido comunicado à Impugnante através do ofício n.º 9378, de 1 de Agosto de 2003, 
da Câmara Municipal da Trofa – cfr. docs. de fls. 22 a 29 do PA.
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3.º - Na sequência do que foram cobrados à Impugnante as taxas de publicidade respeitantes ao 
ano de 2003 (meses de Agosto, Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro), a que correspondem as 
guias n.ºs 5811 a 5817 – cfr. docs. n.ºs 30 a 36 do PA.

4.º - A taxa de publicidade está prevista no Capítulo V da Tabela de Taxas pela Concessão de 
Licenças e Prestação de Serviços Municipais que é parte integrante do Regulamento Municipal de 
Liquidação e Cobrança de Taxas pela Concessão de Licenças e Prestação de Serviços Municipais do 
Município da Trofa (acessível em www.mun -trofa.pt).

5.º - O Regulamento foi aprovado em 24 de Abril de 2002, pela Assembleia Municipal, sob proposta 
da Câmara Municipal (objecto de deliberação em reunião de Câmara de 27 de Março de 2002), o que 
foi publicitado através do Edital n.º 32/02, de 16 de Maio de 2002, publicado no “Jornal da Trofa”, em 
31 de Maio de 2002 – cfr. docs. n.ºs 37 e 38 do PA.

6.º - O mesmo Regulamento foi já objecto de cinco alterações, publicitadas através dos Editais 
n.ºs 62/02, 01/03, 05/03, 12/03 e 103/04, que foram publicados no “Jornal da Trofa” – cfr. docs. n.ºs 
39 a 48 do PA.

7.º - Em Dezembro de 2003, a Câmara Municipal da Trofa notificou a Impugnante, através do 
ofício n.º 14337, de 11 de Dezembro, de que a renovação deveria ser efectuada nos meses de Janeiro 
e Fevereiro – cfr. docs. n.ºs 49 e 50 do PA.

8.º - Na sequência do que, em 26 de Fevereiro de 2004, a Impugnante procedeu ao pagamento 
das taxas de publicidade respeitantes ao ano de 2004, a que correspondem as guias de pagamento n.ºs 
1521 a 1527 – cfr. docs. n.ºs 51 a 57 do PA.

9.º - Em Dezembro de 2004, a Câmara Municipal da Trofa notificou a Impugnante, através do ofício 
n.º 16411, de 13 de Dezembro, relativamente à renovação das licenças supra – cfr. doc. n.º 58 do PA.

10.º - Em Fevereiro de 2005, a Impugnante procedeu ao pagamento da taxa de publicidade res-
peitante ao ano de 2005, a que corresponde a guia de pagamento n.º 1621 – cfr. docs. n.ºs 59 a 60 do 
PA.

11.º - Em 10 de Março de 2005, a Impugnante, através do ofício registado na Câmara Municipal 
com o n.º 2808, solicitou a anulação dos processos n.ºs 332/03 e 332 A/03, os quais foram arquivados 
em 25/04/2007.

12.º - Em 5 de Dezembro de 2005, através do ofício n.º 16003, a Impugnante foi notificada rela-
tivamente à renovação das suas licenças de publicidade – cfr. doc. de fls. 61 do PA.

13.º - Em 01 de Março de 2006, através da guia n.º 1513, a Impugnante procedeu ao pagamento 
das taxas de publicidade relativas ao ano de 2006 – cfr. docs. n.ºs 62 e 63 do PA.

14.º - Em 18 de Dezembro de 2006, através do ofício n.º 16839 da Câmara Municipal da Trofa, a 
ora Impugnante foi notificada relativamente à renovação das suas licenças de publicidade – cfr. doc. 
n.º 64 do PA.

15.º - Em 24 de Fevereiro de 2007, através da guia n.º 731, a Impugnante efectuou o pagamento 
das taxas de publicidade relativas ao ano de 2007, agora impugnadas – cfr. docs. n.ºs 65 e 66 do PA.

III – Vem o presente recurso interposto da decisão da Mma. Juíza do TAF de Penafiel que, julgando 
procedente a impugnação judicial deduzida por Portis – Hotéis Portugueses, SA, contra a decisão de 
indeferimento tácito de reclamação apresentada contra a liquidação de uma taxa efectuada em Fevereiro 
de 2007 pela Câmara Municipal da Trofa, relativa à renovação da licença de publicidade referente a 
letreiros e anúncios publicitários instalados em estabelecimento hoteleiro, sito na auto -estrada Porto/
Braga, anulou a liquidação impugnada.

Para tanto, considerou a Mma. Juíza “a quo” que a taxa de publicidade questionada nestes autos, 
e cobrada pela CM da Trofa, relativamente à instalação de publicidade colocada em prédio urbano 
particular, propriedade da impugnante, é de qualificar como imposto, estando a sua criação, através de 
diploma não legislativo, ferida de inconstitucionalidade orgânica por violar o disposto nos artigos 103.º, 
n.º 2, 165.º, n.º 1, alínea i), e 198.º, n.º 1, alínea b), da CRP, pelo que, assim sendo, é ilegal a liquidação 
impugnada.

Contra tal decisão se insurge agora o MP defendendo que a mesma é nula, nos termos dos arti-
gos 668.º, n.º 1, alínea d) do CPC e 125.º do CPPT, porquanto se não pronuncia sobre questões que 
devia apreciar, e, por outro lado, que a liquidação do tributo impugnado, que tem, em seu entender, a 
natureza de taxa, não enferma de qualquer ilegalidade e inconstitucionalidade.

Vejamos. Quanto à alegada omissão de pronúncia, estabelece o artigo 125.º do CPPT que consti-
tui, entre outras, causa de nulidade da sentença, «a falta de pronúncia sobre questões que o juiz deva 
apreciar» [sendo que, nos termos do artigo 668.º, n.º 1, alíneas b) e d), do Código de Processo Civil é 
nula a sentença quando o juiz deixe de se pronunciar sobre questões que devesse apreciar].

Contudo, resolver todas as questões que as partes tenham submetido à sua apreciação não sig-
nifica considerar todos os argumentos que segundo as várias vias, à partida plausíveis, de solução do 
pleito (artigo 511.º, n.º 1 CPC), as partes tenham deduzido, nem, por outro lado, o juiz está sujeito às 
alegações das partes quanto à indagação, interpretação e aplicação das normas jurídicas (artigo 664.º 
CPC)  -. Alberto dos Reis, CPC Anotado, vol. V, pág. 143.
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Ora, no caso em apreço, é manifesto, desde logo, que não se verifica a aludida omissão de pro-
núncia.

Com efeito, a esse respeito, o que o recorrente alega é que a decisão recorrida não especificou 
qual a norma ou normas legais que entendeu padecerem de inconstitucionalidade, limitando -se a alu-
dir a uma taxa de publicidade prevista no Regulamento Municipal da Trofa, deixando, por isso, de se 
pronunciar sobre questão que devia apreciar.

Mas, na verdade, a falta de indicação da norma que padece de inconstitucionalidade não constitui 
omissão de pronúncia sobre questão que devesse ser conhecida mas, quanto muito, falta de fundamen-
tação da decisão recorrida.

Todavia, só constitui esta nulidade a sua omissão total, como resulta dos próprios termos dos ar-
tigos 125.º do CPPT e 668.º, n.º 1, alínea b), do CPC, e tem vindo a ser uniforme quer a doutrina quer 
a jurisprudência a esse respeito.

A fundamentação destina -se a esclarecer as partes sobre os motivos da decisão.
E, com efeito, no caso, claramente na decisão recorrida a Mma. Juíza a quo depois de identificar 

a taxa aqui em causa (v. ponto 4 do probatório) e o Regulamento Municipal que lhe dá cobertura legal, 
conclui que a deliberação da Assembleia Municipal que o aprovou (v. ponto 5 do probatório) é nula, 
pois a sua criação, través de diploma não legislativo, está ferida de inconstitucionalidade orgânica, por 
violar o disposto nos artigos 103.º, n.º 2, 165.º, n.º 1, alínea i) e 198.º, n.º 1, alínea b) da CRP.

Ou seja, na decisão recorrida, expressamente se refere que a taxa está prevista no Regulamento 
Municipal de Liquidação e Cobrança de Taxas pela Concessão de Licenças e Prestações de Serviços 
Municipais do Município da Trofa e quantificada no Capítulo V da Tabela de Taxas respectiva.

Daí que o recorrente não possa dizer, com rigor, que desconhece as normas legais a que a funda-
mentação constante da decisão recorrida se reporta para dela poder interpor recurso competente para 
o Tribunal Constitucional.

Improcede, desta forma, a nulidade invocada pelo recorrente.
Quanto à natureza do tributo impugnado que na decisão recorrida se qualifica como imposto 

já o recorrente tem razão ao defender que o mesmo deve, antes, ser qualificado como taxa, aliás, no 
seguimento da mais recente jurisprudência do TC e deste STA.

É certo que estes Tribunais se pronunciaram já, no passado, no sentido da inconstitucionalidade 
das normas de distintos regulamentos e posturas municipais que prevêem o pagamento de taxas pelo 
licenciamento de painéis publicitários afixados em propriedade privada, rejeitando a configuração 
como taxas de receitas em que não se vislumbrava que estivesse em causa qualquer forma de utiliza-
ção de um bem público ou semi -público e em que o ente tributador não viesse a ser constituído numa 
situação obrigacional de assunção de maiores encargos pelo levantamento do obstáculo jurídico (Vide, 
entre tantos outros, os acórdãos do STA de 28/04/2010, de 19/05/2010 e de 2/06/2010, nos recursos 
nºs 138/10, 116/10 e 33/10, respectivamente; e os acórdãos do TC de 14/10/2003, de 14/01/2004 e de 
11/02/2004, nos recursos n.ºs 453/2003, 34/2004 e 109/2004, respectivamente).

Todavia, o acórdão n.º 177/2010 do Tribunal Constitucional, proferido em Plenário no dia 5 
de Maio de 2010, operou uma inflexão dessa jurisprudência, no entendimento de que os parâmetros 
jurídicos para a solução da questão se tinham alterado após a consagração do conceito jurídico de 
taxa consagrado no artigo 4.º, n.º 1 da Lei Geral Tributária e no artigo 3.º da Lei n.º 53 -E/2006, de 
29 de Dezembro (regime geral das taxas das autarquias locais), tendo, por isso, julgado que não eram 
organicamente inconstitucionais as normas do artigo 2.º, n.º 1 do Regulamento de Taxas e Licenças 
da Câmara Municipal de Guimarães e do artigo 31.º da Tabela de Taxas àquele anexa, que prevêem a 
cobrança da taxa pela afixação de painéis publicitários em prédios particulares.

Como aí se deixou explicado, «Na verdade, o artigo 4,º, n.º 1, desse diploma [Lei Geral Tributária] 
veio explicitar que «as taxas assentam na prestação concreta de um serviço público, na utilização de 
um bem do domínio público ou na remoção de um obstáculo jurídico ao comportamento dos particu-
lares». De igual modo, a Lei n.º 53 -E/2006, de 29 de Dezembro (alterada pela Lei n.º 64 -A/2008, de 
31 de Dezembro, e pela Lei n.º 117/2009, de 29 de Dezembro), que aprova o regime geral das taxas 
das autarquias locais, consagra, no artigo 3.º, idêntica categorização.

Perante esta enumeração tripartida das categorias de prestação pública que dão causa e servem 
de contrapartida à prestação exigível a título de taxa, é incontroverso que o legislador não acolheu 
aquela concepção restritiva, tendo antes considerado a remoção de um obstáculo jurídico como pres-
suposto autosuficiente da figura. A própria formulação utilizada sugere isso mesmo, pois a disjuntiva 
que antecede a referência final corta toda a ligação conectiva com os dois tipos de contraprestação 
antes expressos. E não faria, na verdade, qualquer sentido que o enunciado legal previsse um terceiro 
grupo de situações, em alternativa às duas outras anteriormente previstas, para se concluir que não 
se chega, afinal, a ultrapassar o âmbito da “utilização de um bem do domínio público”, pois só conta 
a remoção que a ela conduza.

Não pode extrair essa conclusão um intérprete obrigado a presumir que o legislador “soube 
exprimir o seu pensamento em termos adequados” (artigo 9.º, n.º 3, do Código Civil). A não valer por 
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si mesma, sem mais, a previsão do último tipo de situações qualificadoras da taxa seria inteiramente 
dispensável e enganadora. Até porque a utilização de um bem público implica sempre uma prévia 
permissão ou autorização dessa conduta, sem a qual a utilização está vedada. No quadro dessa pre-
visão, os dois pressupostos estão sempre interligados, sendo manifestamente inapropriada a criação 
de uma outra hipótese de contraprestação, com um âmbito aplicativo inteiramente coincidente com 
o de outra já prevista. Pode até concluir -se, tendo em conta esse factor sistemático de interpretação, 
que o espaço de operatividade autónoma, em face da previsão anterior, da modalidade consistente na 
remoção de um obstáculo jurídico é precisamente dado por aqueles casos em que essa remoção não 
está funcionalizada à utilização de um bem público.

Esta noção mais ampla de taxa não representa, aliás, uma inovação, por via legislativa, pois 
o legislador limitou -se a perfilhar uma orientação, contraposta à acima referida, já anteriormente 
presente num significativo sector da doutrina portuguesa. (...).

Está em causa, como já vimos, a colocação de um anúncio luminoso num prédio particular. Seja 
qual for a materialidade concreta desse reclamo e o modo do seu posicionamento no prédio  - matéria 
sobre a qual não há elementos nos autos  - não sofre dúvidas de que o local de implantação do suporte 
físico da publicidade se situa em domínio privado, num imóvel de propriedade privada. Mas isso não 
invalida que, pelo seu modo funcional de ser, a actividade publicitária assente em painéis ou inscri-
ções se projecte visualmente no espaço público, interferindo conformadoramente na configuração do 
ambiente de vivência urbana das colectividades locais. A fixação do âmbito de incidência da taxa em 
questão leva em conta isso mesmo, pois só são taxados “os anúncios que se divisem da via pública” 
(observação 1), aplicável às normas do Capítulo IV, em que se integra a do artigo 31.º, da Tabela de 
Taxas anexa ao Regulamento em causa).

Na busca da máxima perceptibilidade e do maior impacto da respectiva mensagem junto dos 
potenciais consumidores ou utentes dos produtos ou serviços publicitados, o anunciante utiliza, com 
muita frequência, formas agressivas de comunicação, em termos luminosos, gráficos ou, até, de di-
mensão e destaque físicos, pelo que a visualização tem verdadeiros efeitos intrusivos, no ambiente de 
vida comunitária.

Contrariamente ao que transparece de algumas apreciações, a questão não se resolve, pois, 
pela simples demarcação “física” dos espaços privado e público, determinando -se a legitimidade da 
qualificação como taxa pela “ocupação” de um ou de outro, por parte da fonte emissora da mensagem 
publicitária. «É que – faz -se notar na referida declaração de voto do Conselheiro Benjamim Rodrigues 
– a utilidade essencial e determinante na óptica do utilizador que o obrigado do tributo obtém pela 
via do pagamento do tributo não é propriamente a utilidade traduzida na afixação ou inscrição dos 
anúncios nos bens do domínio privado mas sim, essencialmente, a utilidade dos mesmos poderem ser 
visíveis e tidos em conta por quem circula nos espaços públicos planificados pelos municípios e cuja 
preservação como ecologicamente sadios principalmente lhes compete».

A colocação, em prédios de propriedade privada, de anúncios de natureza comercial tem directa 
e muito marcante incidência “externa”, que extravasa da esfera dominial do respectivo titular. Pela 
natureza do efeito útil pretendido, ela contende necessariamente com o espaço público, cuja gestão e 
disciplina compete à edilidade exercitar. Justifica -se, assim, que a actividade publicitária seja relati-
vamente proibida (cfr., entre outros, o Acórdão n.º 558/98), ficando sujeita a um licenciamento prévio 
pelas câmaras municipais, “para salvaguarda do equilíbrio urbano e ambiental” (artigo 1.º da Lei 
n.º 97/88 de 17 de Agosto, alterada pela Lei n.º 23/2000, de 23 de Agosto).

De forma alguma este regime pode ser perspectivado como um obstáculo jurídico arbitrário, 
como uma intervenção abusivamente limitadora do jus utendi de um bem privado, com o único fito 
de obter receitas. Independentemente da posição adoptada quanto a saber se a iniciativa publicitária 
corresponde ou não ao gozo de uma faculdade contida no direito de propriedade privada, não sofre 
dúvida de que tal regime se encontra objectivamente legitimado pela tutela de reais interesses públicos, 
cuja preservação é condição indispensável da “qualidade ambiental das povoações e da vida urbana”, 
nos termos constitucionalmente exigidos (alínea e) do artigo 66.º da CRP).».

Este entendimento do TC foi plenamente acolhido por este STA, conforme se pode ver pela lei-
tura, entre outros, dos acórdãos proferidos em 12/01/2011, no rec. n.º 752/10, em 19/01/2011, no rec. 
n.º 33/10, em 6/04/2011, no rec. n.º 119/11, em 25/05/2011, no rec. n.º 93/11, em 6/04/2011, no rec. 
n.º 119/11, em 13/07/2011, no rec. n.º 462/11, em 7/09/2011, no rec. n.º 585/11, e em 28/09/2011, no 
recurso n.º 15/11.

Não descortinamos razões ponderosas para divergir desse entendimento, o qual, para além da 
bondade da fundamentação em que se apoia, se encontra vertido em acórdão proferido em Plenário do 
Tribunal Constitucional e ao qual se seguiram várias outras decisões desse Tribunal que vieram con-
solidar, definitivamente, esse entendimento de que tem natureza de taxa, e não de imposto, o tributo 
incidente sobre o licenciamento de painéis publicitários instalados em propriedade privada.

Neste contexto jurídico, o acto de liquidação aqui impugnado, liquidado ao abrigo das normas 
contidas no Regulamento de Publicidade da Câmara Municipal da Trofa e na Tabela de Taxas e Outras 
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Receitas Municipais respectiva, não sofra do vício de inconstitucionalidade orgânica (por violação dos 
artigos 103.º e 165.º n.º 1, alínea i) da CRP) que a impugnante, ora recorrida, lhe imputa.

A decisão recorrida padece, pois, de erro de direito, tendo violado o disposto nos artigos 238.
º n.º 4, e 241.º da Constituição e no n.º 2 do artigo 4º da Lei Geral Tributária, ao recusar aplicar, com 
fundamento em inconstitucionalidade orgânica, aquelas normas, pelo que se impõe a sua revogação.

IV – Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário 
do STA em conceder provimento ao recurso, revogar a decisão recorrida e julgar improcedente a im-
pugnação judicial.

Custas pela Impugnante apenas em 1ª instância.
Lisboa, 19 de Outubro de 2011. — António Calhau (relator) — Isabel Marques da Silva — Fran-

cisco Rothes. 

 Acórdão de 26 de Outubro de 2011.

Assunto:

Contra -ordenação. Coima. Atenuação especial.

Sumário:

A atenuação especial da coima prevista no n.º 2 do art. 32º do RGIT exige a verifi-
cação cumulativa de dois pressupostos: o reconhecimento, por parte do infractor, 
da sua responsabilidade e a regularização da situação tributária até à decisão do 
processo.

Processo n.º 85/11 -30.
Recorrente: J. Umbelino Silva Monteiro, SA.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Casimiro Gonçalves.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

RELATÓRIO
1.1. J. Umbelino Silva Monteiro, S.A. recorre da sentença que, proferida pelo Tribunal Adminis-

trativo e Fiscal de Leiria, lhe julgou improcedente a impugnação judicial que deduziu contra a decisão 
administrativa que lhe aplicou uma coima no valor de € 14.343,82 pela falta de entrega dentro do 
prazo, nos cofres do Estado, da prestação tributária referente à liquidação de IVA relativa ao período 
de 2005/02.

1.2. A recorrente termina as alegações formulando as conclusões seguintes:
A)  - A decisão recorrida indeferiu a pretensão da recorrente quanto à aplicação do regime constante 

nos artigos 29º nº1 alínea a), 30º n.º 4 e 31º n.º 1 do RGIT (redução da coima aplicada).
B)  - Afigura -se, contudo, à recorrente que é possível aplicar ao caso concreto o regime da atenuação 

especial constante do artigo 32º do RGIT, ainda que o mesmo não tenha sido invocado pela recorrente 
aquando da apresentação do recurso.

C)  - Em primeiro lugar, porque os factos dados como provados na douta sentença, permitem ao 
Tribunal recorrido averiguar se os pressupostos de aplicação da norma do artigo 32º n.º 2, se encon-
travam preenchidos.

D)  - E em segundo lugar, porque no recurso judicial de aplicação de coima, por contra -ordenação 
fiscal, o juiz não está sujeito às alegações das partes no que respeita à indagação, interpretação e aplica-
ção das regras de direito, mas só pode servir -se dos factos articulados pelas partes, tal como preceitua 
o artigo 664º do CPC.

E)  - Assim, por força do princípio geral que se encontra enunciado no artigo 664º do CPC, é 
admitido no âmbito do direito sancionatório o princípio da reformatio in melius, sendo ainda mais 
explícita a admissibilidade deste princípio, nos recursos de decisões que aplicam as coimas, conforme 
consta expressamente do artigo 75º n.º 2 a) do RGCO.

F)  - Em face do exposto, o Tribunal recorrido devia ter aplicado o regime da atenuação especial 
constante do artigo 32º do RGIT à matéria de facto dada como provada, por essa aplicação se englobar 
nos poderes de cognição em matéria de direito da Meritíssima Juiz.
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G)  - A douta decisão recorrida fez errada aplicação e interpretação do artigo 32º n.º 2 do RGIT, 
do artigo 664º do CPC e do artigo 75º n.º 2 do RGCO.

Termina pedindo a procedência do recurso e que, em consequência, seja fixada a coima na quantia 
de € 7.171,91.

1.3. Na resposta, o Ministério Público alega que deve ser confirmado o julgado recorrido, con-
cluindo da forma seguinte:

1. Escapando ao objecto e às conclusões do recurso para este TAF a aplicabilidade do art. 32º/2 do 
RGIT e não sustentando a matéria de facto dada como provada na decisão administrativa nem a existente 
nos autos a sua aplicação, parece -nos acertada a decisão recorrida ao enveredar pela inaplicabilidade 
do regime consagrado nesse dispositivo legal.

2. Na verdade, pressupondo esse mesmo normativo a verificação cumulativa de dois requisitos: o 
reconhecimento da sua responsabilidade por parte do infractor e a regularização da situação tributária 
até à decisão do processo, se em relação a este último é indiscutível a sua verificação, o mesmo não 
sucede quanto ao outro aspecto, já que em parte alguma da matéria de facto assente, quer na decisão 
administrativa quer na decisão recorrida, se extrai que a recorrente tenha reconhecido a sua respon-
sabilidade, como agora alega, sendo que a regularização da dívida e o facto de estarmos perante uma 
situação acidental não traduz ou significa aquele reconhecimento, para o sobredito efeito.

3. Pelo que, encontrando -se os poderes de cognição do Tribunal de 2ª instância limitados ao 
conhecimento da matéria de direito (art. 75º, do RGCO), e não sendo arguida nem existindo nuli-
dade alguma que cumpra conhecer oficiosamente, perante a matéria dada como provada, que deverá 
considerar -se como assente, não poderá haver lugar ao regime da atenuação especial consagrado no 
art. 32º/2 do RGIT.

4. Nenhuma censura nos merece, pois, a decisão judicial recorrida, já que aplicou acertada e cri-
teriosamente as normas legais à situação em análise e que, por isso, deverá ser mantida.

1.4. Neste Supremo Tribunal Administrativo, o MP remeteu para os termos daquela resposta.
1.5. Corridos os vistos legais, cabe decidir.
FUNDAMENTOS
2. Na sentença recorrida julgaram -se provados os factos seguintes:
A. No dia 07/05/2005, na Direcção de Serviços de Cobrança do IVA (DSCIVA), o Inspector Tri-

butário, José Salvador Félix Sequeira Rodrigues, verificou pessoalmente que o arguido J. Umbelino 
Silva Monteiro SA., o NIF 500 443 025 apresentou para o período 2005/02 a D.P. sem o respectivo 
meio de pagamento no montante de € 71.719,13 – cfr. fls. 4 dos autos.

B. O termo do prazo para cumprimento da obrigação ocorreu em 11/04/2005 – cfr. fls. 4 dos 
autos.

C. O auto de notícia mencionado em A., deu origem ao processo de contra -ordenação fiscal, 
n.º 3883200506502024, cuja parte administrativa correu seus termos no Serviço de Finanças de Pombal 
e foi autuado em 14/07/2005 – cfr. fls. 3 dos autos;

D. No âmbito desse procedimento e a fim de lhe dar conhecimento da instauração do mesmo, foi 
enviada carta registada com aviso de recepção ao arguido, que este recebeu, com a seguinte indicação, 
cito “... nos termos e para os fins previstos no art. 70º do Regime Geral das Infracções Tributárias...” 
– cfr. fls. 5 e 5v dos autos;

E. A obrigação tributária foi cumprida em 24/06/2005, no montante de € 71.719,13 acrescido de 
€ 3.082,86 referente a juros de mora taxa de justiça e outras despesas – cfr. fls. 7 e 8 dos autos;

F. Em 14/09/2005, vem J. Umbelino Silva Monteiro SA., dirigindo -se ao Chefe da 2ª Repartição 
de Finanças de Pombal, no âmbito do processo identificado em C. deste probatório, requer o pagamento 
voluntário da coima com redução para 75% do montante que vier a ser fixado pela falta de entrega da 
prestação tributária dentro do prazo legal – cfr. fls. 6 dos autos.

G. Do processo de contra ordenação supra identificado consta em informação que antecede a 
decisão de aplicação da coima que em abstracto a medida da coima aplicável ao arguido em relação 
às contra -ordenações praticadas tem como limite mínimo o valor de € 14.343,82 e o limite máximo o 
montante de € 30.000,00, dado tratar -se de pessoa colectiva – cfr. fls. 18 dos autos.

H. Do despacho do Director da Direcção de Finanças, datado de 26/10/2006, consta o seguinte 
– cfr. fls. 19 dos autos:

“Assim, tendo em conta estes elementos para a graduação da coima e de acordo com o disposto 
no art. 79º do RGIT aplico ao arguido a coima de € 14.343,82 cominada no(s) Art.(s) 114º n.º 2 e 26º 
n.º 4, do RGIT, com respeito pelos limites do art. 26º do mesmo diploma, sendo ainda devidas custas 
nos termos do n.º 2 do Dec. Lei n.º 29/98 de 11 de Fevereiro.

Notifique -se (...)”
I. Da decisão referida no n.º anterior foi dado conta ao arguido por carta registada e aviso de 

recepção que assinou em 13/11/2006 – cfr. fls. 20 e 20v dos autos;
J. Em 24/11/2006, deu entrada no Serviço de Finanças de Pombal 2 o recurso da decisão de aplicação 

de coimas interposto pelo arguido e que deu origem ao presente processo – cfr. fls. 22 a 24 dos autos;
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K. Por despacho de 11/12/2006, o Director de Finanças de Leiria decidiu manter o despacho e 
remeteu os autos ao Tribunal Tributário – conf. fls 29 e 30 dos autos.

3.1. A decisão recorrida julgou improcedente a impugnação da decisão administrativa que aplicou 
à arguida a coima no montante de 10.757,87 Euros com a fundamentação que, em síntese, é a seguinte: 
apesar de a redução de coima ser possível desde que tenha sido requerida pelo arguido antes da ins-
tauração do processo de contra ordenação e do levantamento do auto de notícia ou, caso tenha havido 
procedimento inspectivo, antes do termo deste, ficando, porém, dependente da regularização da situação 
tributária dentro dos condicionalismos previstos nos aplicáveis preceitos legais, no caso, e atendendo 
aos factos que se provaram, não estão verificados os respectivos condicionalismos para a redução e 
fixação da coima de montante de 3.585,96 Euros, uma vez que, desses factos resulta:

 - que a recorrente não formulou, nos prazos referidos nas alíneas do n.º 1 do art. 29º, qualquer 
pedido de pagamento da coima reduzida, tal como lhe era legalmente exigível;

 - mesmo considerando a ficção criada pelo n.º 4 do art. 30º, verifica -se que a prestação tributária, 
embora tenha sido cumprida antes da instauração do processo de contra ordenação, foi -o já depois 
do levantamento do auto de notícia, o que por si, também constitui um obstáculo legal à redução da 
coima;

 - e o mesmo se verifica no que respeita ao pedido de redução da coima apresentado em 14/6/2005, 
nos termos do art. 78º do RGIT, uma vez que a coima foi aplicada no montante mínimo, estatuído no 
art. 114º n.º 2 e 26º n.º 4 do RGIT.

3.2. Discordando, a recorrente sustenta, no essencial, conforme decorre das Conclusões do recurso, 
que a factualidade julgada provada na sentença permite a aplicação do regime da atenuação especial 
constante do art. 32º do RGIT, ainda que tal não tenha sido invocado no recurso interposto para o Tri-
bunal de 1ª instância, sendo que no recurso judicial de aplicação de coima, por contra -ordenação fiscal, 
o juiz não está sujeito às alegações das partes no que respeita à indagação, interpretação e aplicação 
das regras de direito, embora só possa servir -se dos factos articulados pelas partes, tal como preceitua 
o art. 664º do CPC.

Pelo que, assim sendo, a decisão recorrida devia ter aplicado o regime da atenuação especial 
constante do art. 32º do RGIT, face à matéria de facto dada como provada.

Por sua vez, o MP sustenta que, pressupondo o art. 32º do RGIT a verificação cumulativa de dois 
requisitos (o reconhecimento da sua responsabilidade por parte do infractor e a regularização da situa-
ção tributária até à decisão do processo), se em relação a este último é indiscutível a sua verificação, o 
mesmo não sucede quanto ao outro requisito, já que em parte alguma da matéria de facto assente, quer 
na decisão administrativa quer na decisão recorrida, se extrai que a recorrente tenha reconhecido a sua 
responsabilidade, como agora alega, sendo que a regularização da dívida e o facto de estarmos perante 
uma situação acidental não traduz ou significa aquele reconhecimento, para o sobredito efeito.

A questão a decidir é, portanto, a de saber se no caso sub judice se verificam os pressupostos da 
ora requerida atenuação especial da coima, nos termos previstos no n.º 2 do art. 32º do RGIT.

Vejamos, pois.
4.1. O citado art. 32º do RGIT, sob a epígrafe «Dispensa e atenuação especial das coimas», es-

tabelece o seguinte:
«1  - Para além dos casos especialmente previstos na lei, pode não ser aplicada coima, desde que 

se verifiquem cumulativamente as seguintes circunstâncias:
a) A prática da infracção não ocasione prejuízo efectivo à receita tributária;
b) Estar regularizada a falta cometida;
c) A falta revelar um diminuto grau de culpa.
2  - Independentemente do disposto no n.º 1, a coima pode ser especialmente atenuada no caso 

de o infractor reconhecer a sua responsabilidade e regularizar a situação tributária até à decisão do 
processo.»

A atenuação especial da coima prevista no n.º 2 desde normativo, exige, pois, a verificação 
cumulativa de dois pressupostos: o reconhecimento, por parte do infractor, da sua responsabilidade e 
a regularização da situação tributária até à decisão do processo.

No caso, a recorrente reconhece (no segmento final da Conclusão B) das alegações de recurso) 
que não invocou o disposto neste art. 32º do RGIT, quando impugnou judicialmente a decisão admi-
nistrativa que lhe aplicou a coima.

Entende, porém, que, não estando o juiz sujeito às alegações das partes no que respeita à indaga-
ção, interpretação e aplicação das regras de direito (embora só possa servir -se dos factos articulados 
pelas partes – art. 664º do CPC) e dado que, quer por força deste princípio geral, quer por força do 
disposto na alínea a) do n.º 2 do art. 75º do RGCO  - DL n.º 433/82, de 27/10  - (que estabelece que a 
decisão do recurso poderá alterar a decisão do tribunal recorrido sem qualquer vinculação aos termos 
e ao sentido da decisão recorrida, salvo o disposto no artigo 72º -A, ou seja, ficando proibida a “refor-
matio in pejus”), então o Tribunal recorrido devia ter averiguado se os pressupostos de aplicação do 
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n.º 2 do art. 32º do RGIT se encontravam preenchidos e concluído pela afirmativa, dada a matéria de 
facto julgada provada.

Falta -lhe, porém, a razão legal.
Com efeito, se, por um lado, é certo que, em 1ª instância, o juiz não está vinculado aos factos tidos 

como provados na decisão administrativa impugnada (cfr. as disposições conjugadas do n.º 4 do art. 64º, 
n.º 2 do art. 72º e alínea a) do n.º 2 do art. 75º, todos do RGCO) devendo, por isso, valorar todos os factos 
relevantes para a decisão, independentemente da proveniência destes (isto é, quer esses factos decorram 
da acusação  - a apresentação dos autos ao juiz vale como acusação, nos termos do n.º 1 do art. 62º do 
RGCO – quer decorram das alegações de recurso ou da discussão da causa), desde que se enquadrem 
no âmbito do objecto do processo e sejam relevantes para a caracterização da contra -ordenação e das 
suas circunstâncias juridicamente relevantes, também é certo, por outro lado, o objecto do recurso é 
delimitado pelas respectivas conclusões (art. 412º n.º l, do CPP, «ex vi» do disposto no art. 74º n.º 4, 
do citado RGCO), excepto quanto aos vícios de conhecimento oficioso.

Ora, na impugnação judicial da decisão administrativa que lhe aplicou a presente coima, a re-
corrente alicerça as suas conclusões na violação do disposto na alínea b) do n.º 1 do art. 29º, n.º 4 do 
art. 30º e n.º 1 do art. 31º, todos do RGIT, e pede, em consequência, que a coima aplicada (no montante 
de 10.757,87 Euros) seja anulada e seja fixada a coima de 3.585,96 Euros, uma vez que procedeu ao 
pagamento do imposto (no montante de 71.719,13 Euros) em 24/6/2005 e este pagamento equivale à 
regularização tributária e ao pedido de redução de coima (nº 4 do art. 30º do RGIT) e nessa medida devia 
ter sido fixada a coima naquele mencionado montante de 3.585,96 Euros (que é o montante mínimo 
que ao caso cabia, em aplicação do disposto no n.º 1 do art. 31º do RGIT).

E a decisão recorrida veio, como acima se disse, a julgar improcedente a impugnação da decisão 
de aplicação de coima, por ter julgado que, atendendo aos factos que se provaram, não estão verificados 
os condicionalismos legais para a redução e fixação da coima de montante de 3.585,96 Euros, uma 
vez que, desses factos resulta que a recorrente não formulou, nos prazos referidos nas alíneas do n.º 1 
do art. 29º do RGIT, qualquer pedido de pagamento da coima reduzida, tal como lhe era legalmente 
exigível e, mesmo considerando o disposto no n.º 4 do art. 30º do mesmo diploma, também se verifica 
que a prestação tributária, foi cumprida antes da instauração do processo de contra ordenação, mas já 
depois do levantamento do auto de notícia, o que por si, também constitui um obstáculo legal à redu-
ção da coima; e o mesmo se verificando no que respeita ao pedido de redução da coima apresentado 
em 14/6/2005, nos termos do art. 78º do RGIT, dado que a coima foi aplicada no montante mínimo, 
estatuído no art. 114º n.º 2 e 26º n.º 4 do RGIT.

Assim e perante o exposto, fica claro que a decisão recorrida apreciou as questões que a recorrente 
suscitou no recurso, não imputando a recorrente quaisquer erros ao respectivo julgamento. (1)

4.2. Não obstante a recorrente pretende que a sentença recorrida devia, à luz do princípio geral 
decorrente do disposto no art. 664º do CPC, bem como à luz do disposto na alínea a) do n.º 2 do art. 75º 
do RGCO, ter averiguado se os pressupostos de aplicação do n.º 2 do art. 32º do RGIT se encontra-
vam preenchidos e devia, igualmente, ter concluído pela afirmativa, dada a matéria de facto julgada 
provada.

Mas, nesta matéria e com referência a esta alegação, falece a razão legal à recorrente.
E nem se vê que a admissibilidade da “reformatio in melius” focada no ac. do STA, de 13/7/2005, 

rec. n.º 0629/05, invocado pela recorrente como suporte para a sua pretensão, contenda com esta con-
clusão.

Com efeito, se, como se disse supra, a atenuação especial da coima prevista no n.º 2 do art. 32º 
do RGIT exige a verificação cumulativa de dois pressupostos (o reconhecimento, por parte do infrac-
tor, da sua responsabilidade e a regularização da situação tributária até à decisão do processo), no 
caso vertente, face à factualidade que vem provada (sendo certo que este Tribunal de recurso apenas 
conhece de direito – cfr. arts. 83º n.º 2 do RGIT e 75º do RGCO), sendo inquestionável que se verifica 
o segundo dos aludidos pressupostos (cfr. alínea E) do Probatório), já no que concerne ao primeiro 
daqueles pressupostos, em parte alguma da matéria de facto julgada provada (quer na decisão admi-
nistrativa que aplicou a coima, quer na decisão recorrida) se pode concluir que a recorrente infractora 
haja reconhecido a sua responsabilidade.

É certo que, a lei não indica os modos por que poderá demonstrar -se a verificação deste pressu-
posto “reconhecimento da responsabilidade”.

No ac. deste STA, de 2/7/2008, rec. n.º 0331/08, entendeu -se que, socorrendo -se a arguida, na 
sua opção de defesa, da alegação de factos que por alguma forma a desresponsabilizassem da omissão 
ocorrida, não é de julgar verificado tal requisito e, na doutrina, João Ricardo Catarino e Nuno Victorino 
(Regime Geral das Infracções Tributárias, anotado, Vislis, 2002, anotação 7 ao art. 32º, p. 192) entendem 
que esse requisito se poderá ser tido como evidenciado «a partir dos actos e declarações que o arguido 
pratique no processo e da conduta que com elas evidencie concretamente assumir».

No caso, nem da factualidade que foi julgada provada nem de quaisquer outros elementos dos 
autos (note -se que a recorrente nem sequer arrolou prova testemunhal) se evidencia aquele requisito 
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(reconhecimento da responsabilidade, por parte da infractora), sendo que a decisão recorrida também 
não deixou de exarar, em sede de factos não provados, que «Dos factos com interesse para a decisão da 
causa, constantes da acusação do Digno Magistrado do Ministério Público e dos alegados pelo recorrente, 
todos objecto de análise concreta, não se provaram outros susceptíveis de afectar a decisão de mérito 
e que, em face das possíveis soluções de direito, importe registar como não provados.».

Assim, ao contrário do alegado pela recorrente, não pode o Tribunal, em face da factualidade 
provada, subsumir a verificação do apontado requisito, sendo que, como bem refere o MP, a regula-
rização da dívida e o facto de estarmos perante uma situação acidental não traduz ou significa aquele 
reconhecimento, para aquele efeito.

Improcedem, pois, as Conclusões do recurso.
DECISÃO
Nestes termos acorda -se em negar provimento ao recurso e confirmar a decisão recorrida.
Custas pela recorrente, fixando -se a procuradoria em 1/6.

Lisboa, 26 de Outubro de 2011. — Casimiro Gonçalves (relator) — Pedro Delgado — Isabel 
Marques da Silva.

(1) No sentido de que a atenuação especial da coima constitui mera faculdade da Administração ou do juiz, em sede de 
recurso, cfr. Isabel Marques da Silva, Regime Geral das Infracções Tributárias, Almedina, 2010, p. 70. 

 Acórdão de 26 de Outubro de 2011.

Assunto:

Loteamentos. IMI. Áreas urbanas de génese ilegal (AUGI).

Sumário:

 I — A licença (ou autorização) do loteamento é o acto administrativo que define de 
forma imperativa a divisão fundiária e a constituição de novos prédios urbanos, 
pelo que a emissão do respectivo alvará marca o momento da ocorrência do facto 
que a norma de incidência real define como facto gerador da imposição do IMI.

 II — Nos termos da Lei 91/95 de 2/9, as parcelas em avos indivisos dos prédios rústicos 
que integram uma área urbana de génese ilegal (AUGI), mesmo que materialmente 
delimitadas, só passam a ter natureza de prédios urbanos após a aprovação pela 
câmara do plano de pormenor ou do alvará de loteamento.

 III — Apesar do loteamento dar origem a novas unidades prediais, sem a divisão da 
coisa comum, cada um dos titulares das parcelas em avos continua a ter direito a 
uma fracção ou quota ideal não especificada do prédio.

 IV — O IMI devido entre a emissão do alvará de loteamento e a data da escritura da 
divisão da coisa comum é uma obrigação fiscal que deve ser imposta à “admi-
nistração conjunta”, o órgão constituído por todos os consortes que administra 
os prédios integrados na AUGI.

Processo n.º 181/11 -30.
Recorrente: Rui Humberto Dias Leal Faria.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Lino Ribeiro.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo

1.1. Rui Humberto Dias Leal, com os demais sinais nos autos, interpõe recurso jurisdicional da 
sentença do Tribunal Administrativo de Almada que julgou improcedente a impugnação judicial do 
acto de liquidação do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) relativo aos anos de 2006 e 2007 e in-
cidente sobre os lotes para construção inscritos na matriz urbana de Sesimbra sob os artigos U -17306, 
U -17308, U -17310 e U -17312.

Nas alegações, conclui o seguinte:
1  - Nos Anos de 2006 e 2007, os actuais lotes para construção urbana inscritos na matriz da 

freguesia de Quinta do Conde, Município de Sesimbra sob os artigos U -17306, U -17308, U -17310 e 
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U -17312, antes de 2008 faziam parte integrante dos prédios rústicos, em regime de compropriedade, 
inscritos sob os artigos 24 e 25 da Secção D, Município de Sesimbra e descritos na Conservatória do 
Registo Predial de Sesimbra sob os nºs. 258/120286 e 82/111185, dos quais eram comproprietários 
cerca de 300 pessoas singulares ou colectivas.

2  - Os referidos actuais lotes para construção urbana só foram constituídos e adjudicados aos 
titulares das inscrições correspondentes dos prédios descritos sob os nºs 258 e 82 da Conservatória do 
Registo Predial de Sesimbra através da escritura de divisão de coisa comum, por acordo de uso, reali-
zada, no dia 27 de Maio de 2008 no âmbito da Augi n.º 24 — Ribeira do Marchante, criada ao abrigo 
da Lei n.º 91/95 de 02/09, com as alterações que, posteriormente, lhe foram introduzidas pelas Leis nºs 
165/99 de 14/09, 64/2003 de 23/08 e 10/2008 de 20/02.

3  - Os ditos actuais lotes para construção foram constituídos e adjudicados aos titulares das ins-
crições referidas na conclusão que antecede, por força da realização da escritura de divisão de coisa 
comum, por acordo de uso, no dia 27/05/2008.

4  - Antes de 27/05/2008, tais lotes não existiam, nem se encontravam individualizados, pois, fa-
ziam parte dos prédios rústicos, em regime de compropriedade, descritos na Conservatória do Registo 
Predial de Sesimbra sob os nºs 258 e 82.

5  - Tais lotes só adquiriram a natureza de lotes para construção urbana, com a escritura de divisão 
de coisa comum, por acordo de uso, realizado no dia 27/05/2008 e não na data em que foi emitido o 
alvará de loteamento dos referidos prédios rústicos, pelo Município de Sesimbra, em 2006.

6  - Foi para salvaguardar esta situação que foi aditado à Lei n.º 91/95 de 02/09, o art. 30º -A, 
introduzido pela Lei nº10/2008 de 20/02 no qual se estabelece que nos prédios constituídos em com-
propriedade, o prazo para apresentação do Modelo 1 para efeitos de inscrição do lote na matriz a que 
se refere o artigo 13º do Código do Imposto Municipal Sobre Imóveis, conta -se a partir da data da 
inscrição da aquisição do lote por divisão de coisa comum.

7  - Os lotes em causa só foram adjudicados ao ora requerente, com a realização da escritura de 
divisão de coisa comum, em 27/05/2008 pelo que os mesmos estão abrangidos pelo disposto no refe-
rido art. 30º  - A, criado especificamente para abranger estas situações, o qual, é uma norma especial 
que prevalece sobre o regime geral previsto no CIMI (Código do Imposto Municipal Sobre Imóveis). 
Na verdade,

8  - O prazo para a inscrição dos lotes na matriz, conta -se a partir da data da realização da escritura 
de divisão de coisa comum, já que se trata de lotes resultantes de loteamentos de prédios parcelados 
em avos (em regime de compropriedade), pelo que só a partir da data na inscrição na matriz, em nome 
da pessoa, singular ou colectiva, é que tais lotes poderão ser objecto de tributação, ou seja, tais lotes 
só podem ser tributados como lotes para construção urbana, a partir do ano de 2009, relativamente ao 
ano de 2008.

1.1. Não houve contra -alegações.
1.2. O Ministério Público não emitiu parecer.
2. A sentença deu por assente os seguintes factos:
1. Em 17/01/2005, foi publicado no DR 1 Série a ratificação por Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 10/2005 da aprovação do Plano de Pormenor da AUGI 24 da Ribeira do Marchante (cfr. 
doc. junto a fls. 182 dos autos);

2. Em 05/04/2006, por reunião ordinária da Câmara Municipal de Sesimbra, foi deliberado emi-
tir certidão nos termos do artigo 31º, n.º 4 da Lei n.º 91/95 de 2 de Setembro, aprovando as obras de 
Urbanização — Fixação do Valor da Caução — AUGI 24 — Ribeira do Marchante (cfr. doc. junto a 
fls. 126 dos autos);

3. Em 05/12/2006, foi emitida a Certidão a que se reporta a deliberação identificada no ponto 
anterior (cfr. doc. junto a fls. 126 dos autos);

4. Em data que não se pode precisar mas anterior a Abril de 2007, foi Jorge Rosa Lima — Cabeça 
de Casal da Herança — Representado por Maria Suzete Pacheco Correia Lima, notificado para proceder 
ao pagamento do IMI referente ao exercício de 2006 dos prédios rústicos inscritos na respectiva matriz 
predial de Sesimbra sob os artigos R -00024 -D e 00025 -D, no montante de € 3,25 e € 3,48, respectiva-
mente (cfr. doc. junto a fls. 13 dos autos);

5. Em data que não se pode precisar mas anterior a Setembro de 2008, foi Jorge Rosa Lima 
— Cabeça de Casal da Herança — Representado por Maria Suzete Pacheco Correia Lima, notificado 
para proceder ao pagamento do IMI referente ao exercício de 2007 dos prédios rústicos inscritos na 
respectiva matriz predial de Sesimbra sob os artigos R -00024 -D e 00025 -D, no montante de € 3,21 e 
€ 3,24, respectivamente (cfr. doc. junto a fls. 15 dos autos);

6. Em 27/05/2008, foi celebrada uma escritura pública de Divisão de Coisa Comum Por Acordo 
de Uso — AUGI 24 — Ribeira do Marchante, da qual consta que a AUGI em questão tem a área de 
192.000 metros quadrados e que se encontra em avos indivisos, inscritos na matriz da freguesia de 
Quinta do Conde, Concelho de Sesimbra sob os artigos 24 e 25 da Secção D e que a Câmara Municipal 
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de Sesimbra emitiu o Plano de Pormenor n.º 1 em 05/12/2006 tendo criado os respectivos lotes (cfr. 
doc. junto a fls. 126 e segs. dos autos);

7. Em data que não se pode precisar mas anterior a Novembro de 2008, foi remetida ao Impugnante 
uma notificação para efectuar o pagamento do IMI referente ao exercício de 2006 dos prédios urbanos 
sitos na Quinta do Conde, inscritos nas respectivas matrizes prediais urbanas sob os artigos U -17306, 
U -17308, U.17310 e U -17312, no montante de € 962,16 (cfr. doc. junto a fls. 9 dos autos);

8. Em data que não se pode precisar mas anterior a Novembro de 2008, foi remetida ao Impugnante 
uma notificação para efectuar o pagamento do IMI referente ao exercício de 2007 dos prédios urbanos 
sitos na Quinta do Conde, inscritos nas respectivas matrizes prediais urbanas sob os artigos U -17306, 
U -17308, U.17310 e U -17312, no montante de € 914,50 (cfr. doc. junto a fls. 11 dos autos);

3. A administração tributária procedeu à liquidação do Imposto Municipal de Imóveis (IMI), relativo 
aos anos de 2006 e 2007, incidente sobre quatro lotes urbanos que, na sequência de escritura de divisão 
de coisa comum realizada em 27/5/2008, foram inscritos na matriz predial em nome do recorrente.

Enquanto a Fazenda Pública entende que o IMI é devido a partir do momento em que esses lotes 
foram constituídos por deliberação camarária que aprovou o Plano de Pormenor da área urbana de 
génese ilegal (AUGI) – 5 de Abril de 2006 – o recorrente considera que o tributo só é devido após a 
escritura de divisão de coisa comum de 2008, através da qual (i) os lotes adquiriram a natureza de lotes 
para construção urbana, (ii) foram individualizados (iii) e puderam ser inscritos na matriz.

Portanto, a questão de direito a decidir é a seguinte: a obrigação do imposto constituiu -se a partir 
do acto administrativo que aprovou o loteamento ou a partir do momento em que os lotes foram inscritos 
na matriz na sequência da escritura de divisão de coisa comum?

Como princípio de resposta não pode deixar de se prestar atenção ao que se diz no artigo 36º da 
LGT: «a relação jurídico tributária constituiu -se com o facto tributário». Se a realização do imposto 
nasce com a realização do facto tributável, o que confere à liquidação natureza declarativa (ou de “ve-
rificação constitutiva” da obrigação de imposto), então é preciso encontrar no CIMI o momento em que 
se considera realizado o facto tributário que dá imediatamente origem à obrigação de imposto.

No caso dos autos, o IMI foi liquidado em virtude de alteração na classificação do prédio de que 
originou alterações na matriz. O IMI, que antes do loteamento incidia sobre um prédio rústico, passou 
a incidir sobre os lotes para construção decorrentes dessa operação urbanística.

A reconversão urbanística que transforma um prédio rústico em vários prédios urbanos, natural-
mente que tem claras repercussões do ponto de vista fiscal. Desde logo, há uma alteração na classificação 
dos prédios, que implica o ajustamento do mapa parcelar e a correspondente eliminação e inscrição na 
matriz cadastral (cfr. arts. 101º e alínea h) do art. 106º do CIMI).

O loteamento urbano é uma operação que se caracteriza pela transformação fundiária de uma área, 
da qual resultam novas unidades prediais destinadas à edificação urbana, com o estatuto jurídico de 
lotes urbanos. A alínea i) do artigo 2º do DL n.º 555/99 de 16/12, define loteamento urbano, como «as 
acções que tenham por objecto ou por efeito a constituição de um ou mais lotes destinados, imediata 
ou subsequentemente, à edificação urbana e que resulte da divisão de um ou vários prédios ou do 
seu reparcelamento». Como se vê, o que há de essencial no loteamento é pois uma divisão predial (ou 
junção e posterior divisão, no caso de reparcelamento), que dá origem a novos prédios urbanos que se 
destinam imediata ou subsequentemente à edificação urbana.

Quando o loteamento incide sobre um prédio rústico, como é o caso mais normal, a transformação 
fundiária que ele origina implica necessariamente uma mudança na classificação do prédio, pois o que 
há de mais característico no lote é o destino à edificação urbana. O prédio (ou prédios) rústico inicial-
mente existente extingue -se e constituem -se novos prédios urbanos, sem que entre eles haja qualquer 
correspondência. Como refere Fernanda Paula de Oliveira, com a licença de loteamento «processa -se 
uma transformação da situação fundiária existente, criando -se novos prédios urbanos destinados a 
construção perfeitamente individualizados e objecto de direito de propriedade nos termos gerais, de-
saparecendo correspectivamente, do ponto de vista jurídico, o(s) anterior(es) prédio(s), o(s) qua(is) são 
substituído(s) pelas novas unidades prediais destinadas, de forma precisa, a edificação (lotes)» (cfr. in, 
Loteamento Urbano e Dinâmica das Normas de Planeamento, Almedina, pág. 98).

No direito fiscal, o lote urbano constituído através de uma operação de loteamento configura um 
«prédio urbano» sobre cujo valor patrimonial incide o IMI. A alínea c) do n.º 1 do art. 6º do CIMI 
considera prédio urbano os «terrenos para construção» e o n.º 3 do mesmo artigo define terrenos para 
construção, para além do mais, aqueles «para os quais tenha sido concedida licença ou autorização 
de operação de loteamento». Como a licença (ou autorização) do loteamento é o acto administrativo 
que define de forma imperativa a divisão fundiária e a constituição de novos prédios urbanos, então 
a sua prolação marca o momento da ocorrência do facto que a norma de incidência real define como 
facto gerador da imposição do IMI.

Deste modo, o momento a partir do qual se constitui a obrigação do IMI coincide com o momento 
em que por um acto de autoridade se constituíram os lotes destinados à edificação urbana. Como a 
constituição de novos prédios urbanos a partir de prédio rústico implica uma alteração da classificação 



1871

do prédio e variação do seu valor patrimonial tributário, por aplicação da alínea c) do n.º 1 do art. 9º 
do CIMI, o imposto é devido a partir do ano em que ocorreram as alterações. Assim, contrariamente ao 
que defende o recorrente, o imposto é devido desde o ano em que foi autorizado o loteamento urbano 
e não desde o ano em que se procedeu à divisão de coisa comum.

O problema que se levanta nos autos não é pois relativo à incidência real do IMI, pois é certo que 
o alvará de loteamento, ao alterar a finalidade do prédio, deve ser apresentado nas Finanças e inscrito 
no registo predial, mas sim uma questão de incidência subjectiva, uma vez que os proprietários dos 
lotes só foram individualizados com a divisão de coisa comum.

O loteamento ocorreu no âmbito do regime excepcional de reconversão urbanística de áreas ur-
banas de génese ilegal (AUGI), regulado pela Lei n.º 91/95 de 2/9 (com as alterações constantes das 
Leis n.º 165/99, de 14/9 e 64/2003, de 23/8). Diz o n.º 2 do artigo 1º desse diploma que se «consideram 
AUGI os prédios ou conjuntos de prédios contíguos que, sem a competente licença de loteamento, 
quando legalmente exigida, tenham sido objecto de operações físicas de parcelamento destinadas a 
construção até à data da entrada em vigor do Decreto -Lei n.º 400/84 de 31 de Dezembro, e que, nos 
respectivos planos municipais de ordenamento do território (PMOP), estejam classificados como 
espaço urbano ou urbanizável».

O DL n.º 400/84 veio proibir a venda de parcelas em avos, que era a forma que os loteadores ilegais 
utilizavam para iludir a proibição de venda de prédios rústicos em lotes imposta pelo DL n.º 289/73 
de 6 de Junho. Até este diploma, podia -se vender e registar parcelas de terrenos como lotes juridica-
mente individualizado, embora de natureza rústica. Após a entrada em vigor deste diploma, passou -se 
a vender parcelas em avos, sendo o registo feito em regime de compropriedade. Como esta prática 
teve consequências negativas para os compradores, que jamais conseguiram as licenças camarárias 
para construírem as habitações, proliferaram “bairros clandestinos”, a que o regime excepcional da 
Lei n.º 91/95, pretendeu dar resposta.

Nos termos desta lei, as parcelas em avos indivisos dos prédios rústicos que integram a AUGI, 
mesmo que materialmente delimitadas, só passam a ter natureza de prédios urbanos após a aprovação 
pela câmara do plano de pormenor ou do alvará de loteamento. Só após a emissão do alvará de lotea-
mento e a sua inscrição no registo predial é que pode ser exercido o direito de exigir a divisão da AUGI 
constituída em regime de compropriedade (cfr. art. 2º). A divisão dos lotes pelos titulares inscritos dos 
direitos em avos, e a consequente aquisição individual como lotes urbanos a favor dos titulares a quem 
foram adjudicados pode ser efectuada, por acordo de uso, por escritura pública ou por decisão judicial 
(cfr. art. 36º).

Até à divisão da coisa comum, o prédio rústico integrado na AUGI permanece em regime de com-
propriedade. Apesar do loteamento dar origem a novas unidades prediais, sem aquela divisão, cada um 
dos titulares das parcelas em avos continua a ter direito a uma fracção ou quota ideal não especificada 
do prédio. A operação de loteamento não converte as parcelas em lotes, não havendo sequer correspon-
dência material e jurídica entre ambas as fracções. Por se tratar de uma operação urbanística complexa, 
a constituição dos lotes não assenta sobre a área ou a localização das parcelas em avos indivisos, pois 
mesmo que tenha havido demarcação da parcela, dada a indivisibilidade do prédio, ela não produz 
quaisquer efeitos jurídicos. Por isso, na divisão da coisa comum, o lote que cabe ao comproprietário 
pode não ter qualquer correspondência com a dimensão e localização da parcela em avos adquirida. 
Pode mesmo acontecer que ao titular da parcela em avos não seja adjudicado qualquer lote, por acordar 
em receber exclusivamente tornas (cfr. n.º 23 do art. 37º).

Tendo em conta essa realidade, o n.º 5 do artigo 30º da Lei n.º 91/95 preceitua que «caso o alvará 
respeite a prédio em compropriedade, a individualização dos lotes a que se refere o artigo 54º do 
Código de Registo Predial só tem lugar simultaneamente com a inscrição de aquisição por divisão de 
coisa comum»; e o número 8 do mesmo artigo diz que o prazo para inscrição do lote na matriz «conta-
-se a partir da data da inscrição da aquisição do lote por divisão de coisa comum», o que deve ser 
interpretado como sendo a data da escritura de divisão de coisa comum.

Se o alvará de loteamento ou aprovação do plano de pormenor (o qual tem que mesmo efeito do 
aquele  - cfr. n.º 4 do art. 31º), são os factos geradores do IMI incidente sobre prédio urbano, a verdade 
é que, enquanto não houver divisão da coisa comum, os sujeitos passivos desse tributo não podem ser 
os adjudicatários dos lotes. No período que medeia entre a emissão do alvará de loteamento e a divisão 
da coisa comum, os lotes não estão individualizados e os titulares inscritos nas descrições prediais 
englobadas na AUGI, e constantes do alvará de loteamento, continuam a dispor de direitos idênticos 
sobre quotas -partes do prédio idealmente consideradas.

Neste regime de compropriedade, a inscrição do loteamento na matriz, sem individualização 
dos lotes, só poderia ser efectuada nos termos do artigo 82º do CIMI, ou seja, em nome de todos os 
comproprietários, com indicação da parte que caiba a cada um e das correspondentes fracções do 
valor patrimonial tributário; e se não for conhecida a parte que caiba a cada um dos comproprie-
tários, o prédio é inscrito em nome de todos eles, por ordem alfabética. A obrigação de entregar a 
declaração referida no art. 13º do CIMI é uma “obrigação conjunta” que impende sobre todos os 
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comproprietários (cfr. art. 1407º e 985º do CCv) e a obrigação do IMI recai sobre os consortes, na 
proporção da sua quota -parte

Sendo certo que antes da divisão da coisa comum os lotes não estão individualizados e que o 
seu regime é de compropriedade, então o sujeito passivo do IMI devido a partir do loteamento e antes 
daquela divisão não pode ser o futuro adjudicatário do lote. Relativamente a um lote individualizado, 
o facto jurídico que gera a obrigação do imposto só pode ser a divisão da coisa comum e não o acto 
que licenciou o loteamento.

No caso sub judice, em 31 de Dezembro dos anos 2006 e 2007, o recorrente não podia figurar na 
matriz como titular dos lotes sobre que os quais incidiu o imposto ora impugnado. Nesses anos, os lotes 
não estavam individualizados, nem o recorrente era o único titular ou possuidor. Por isso, os sujeitos 
passivos do IMI devem ser todos os comproprietários e não os adjudicatários dos lotes

A Lei n.º 91/95 criou um regime de administração dos prédios integrados na AUGI, cometendo -a 
a um sujeito novo, designado «administração conjunta», constituído por todos os consortes que, em-
bora não goze de personalidade jurídica, está obrigatoriamente sujeito a inscrição no Registo Nacional 
de Pessoas Colectivas (nº 6 do art. 8º) e investida de direitos e deveres (art. 10º, 15º e 16º -A) Essa 
entidade é composta por três órgãos de administração, a assembleia de proprietários, uma comissão de 
administração e uma comissão de fiscalização. A comissão de administração representa os «titulares 
dos prédios» integrados na AUGI junto dos serviços de finanças para todos os efeitos relacionados com 
o prédio (al. i) do n.º 1 do art. 15º).

Ora, apesar de lhe faltar o animus personificandi, administração conjunta pode ser sujeito passivo 
de tributação (cfr. n.º 3 do art. 18º da LGT). Como é ela quem administra os prédios integrados na AUGI 
até à escritura de divisão da coisa comum, o IMI devido após a emissão do alvará de loteamento ou a 
certidão do plano de pormenor da AUGI é uma obrigação fiscal que lhe deve ser imposta, quer porque 
engloba todos os comproprietários, quer porque foi ela a promotora do loteamento. Se num loteamento 
normal o IMI é devido pelo loteador, no regime excepcional da AUGI deve ser devido pelo promotor, 
enquanto no ocorre a divisão da coisa comum. Na qualidade de administradora da AUGI e promotora 
do loteamento, deve ser a entidade que nos 60 dias após o loteamento, deve entregar a declaração 
referida no artigo 13º do CIMI.

De tudo que acaba se dizer, o recorrente tem razão na impugnação que fez: em 2006 e 2007 não 
era o único titular ou possuidor dos lotes que lhe foram adjudicados em 2008, pelo que não podia ser 
sujeito passivo desse imposto.

3. Pelo exposto acordam os juízes da Secção Tributária do Supremo Tribunal Administrativo 
em:

a) Conceder provimento ao recurso e revogar a sentença recorrida;
b) Julgar provada e procedente a acção de impugnação e anular as liquidações de IMI dos anos 

2006 e 2007.
Custas pela Fazenda Pública, neste Supremo e na primeira instância.

Lisboa, 26 de Outubro de 2011. — Lino Ribeiro (relator) — António Calhau — Isabel Marques 
da Silva. 

 Acórdão de 26 de Outubro de 2011.

Assunto:

Caducidade da isenção de sisa. Termo inicial do prazo de prescrição.

Sumário:

O prazo de prescrição conta -se, salvo o disposto em lei especial, nos impostos de 
obrigação única, a partir da data em que o facto tributário ocorreu (nº 1 do 
art. 48º da LGT) e não a partir da data da declaração da revogação da isenção 
dos impostos.

Processo n.º 354/11 -30.
Recorrente: URBEV — Urbanizações Batista Esteves e Vieira, L.da

Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Casimiro Gonçalves.
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Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
RELATÓRIO
1.1. Urbev – Urbanizações Batista Esteves e Vieira, Lda., com os demais sinais dos autos, re-

corre da sentença que, proferida pelo Mma. Juíza do TAF de Leiria, julgou improcedente a oposição 
que deduziu contra a execução fiscal n.º 2089200901096192 para cobrança de dívida proveniente de 
liquidação de sisa.

1.2. A recorrente remata as alegações do recurso formulando as Conclusões seguintes:
1. Os arts. 48º e 49º da Lei Geral Tributária, contêm a disciplina completa, que o legislador con-

siderou adequada, para a prescrição em direito fiscal.
2. A prescrição, em direito fiscal, constitui uma garantia dos contribuintes e, por isso, está sujeita 

a reserva de lei nos termos do art. 103º, n.º 2, da Constituição Portuguesa.
3. No caso em apreço, não existe qualquer lacuna, dado que, os factos interruptivos e suspensivos 

da prescrição que o legislador achou por bem consagrar, estão previstos nos arts. 48º e 49º da LGT.
4. Mas, mesmo que alguma lacuna existisse, a mesma não seria susceptível de integração analó-

gica, de acordo com o art. 11º, n.º 4 da LGT e o art. 103º, n.º 2 da CRP.
5. Dispõe o art. 48º, n.º 1, que “As dívidas tributárias prescrevem, salvo o disposto em lei especial, 

no prazo de oito anos contados, nos impostos periódicos, a partir do termo do ano em que se verificou 
o facto tributário e, nos impostos de obrigação única, a partir da data em que o facto tributário ocorreu 
(...)”.

6. Mas a douta sentença recorrida louvando -se em normas do Código Civil respeitantes à prescri-
ção e à caducidade e em norma do CSIMSD respeitante à caducidade teve a seguinte leitura da norma 
“no que respeita à prescrição da correspondente dívida tributária, o prazo para o efeito é de oito anos 
em face do disposto no art. 48º, da LGT, contado a partir do facto equivalente ao facto tributário (in-
cumprimento da obrigação de revenda no prazo de três anos), dado o imposto ser de obrigação única”, 
o que constitui integração analógica não permitida pelo legislador e em todo o caso injustificada, uma 
vez que não existe lacuna no regime dos arts. 48º e 49º da LGT, dado que é um regime completo, que 
representa o “plano” do legislador fiscal que considerou no seu regime as suspensões e interrupções 
que entendeu necessárias e adequadas.

7. Assim sendo, deve entender -se que o prazo de prescrição se iniciou em 7.09.2000, data da 
escritura de compra, e se completou em 6.09.2008, por entretanto não se ter verificado qualquer facto 
suspensivo ou interruptivo da prescrição.

8. E não se venha dizer que tal solução resulta injusta para a AT pois esta (es)teve anos sem pro-
ceder à liquidação podendo fazê -lo.

9. E, quando a fez, teve ainda cerca de dois anos e meio para proceder à citação da oponente 
sendo que, se o tivesse feito em cerca de 1 ano e quatro meses, teria ocorrido, então sim, interrupção 
da prescrição.

Termina pedindo que a sentença seja revogada e substituída por outra, que declarando a verificação 
da prescrição, julgue a oposição procedente.

1.3. Contra -alegando, a Fazenda Pública formulou as Conclusões seguintes:
1. A Recorrente interpôs recurso, da decisão proferida que julgou não verificada a prescrição da 

dívida exequenda, originada pelo não pagamento do imposto de SISA dentro do prazo legal, de um 
prédio por si adquirido em 7/9/2000, tendo, na sua tese, a referida prescrição ocorrido em 6/9/2008, 
uma vez que a citação foi efectivada em 9/11/2009.

2. Estamos perante uma transmissão onerosa de imóvel, celebrada por escritura pública em 
7/9/2000, consequentemente, sujeita a SISA nos termos do disposto no art. 11º n.º 3 do Cód. SISA 
aplicável à época.

3. Também o mesmo código isentava as transmissões por compra e venda de prédios para revenda, 
no prazo de 3 anos, no seu art. 13º -A.

4. A Recorrente não revendeu o imóvel objecto da escritura de compra e venda (prédio rústico 
inscrito na matriz predial sob o art. 47 secção D, da freguesia de Pombalinho, concelho de Santarém, 
celebrada no Cartório Notarial da Golegã, registado a fls. 61 do Livro 206 -A), no prazo atrás referido 
 - 3 anos.

5. Logo, foi liquidada SISA em 21/3/2007, atenta a falta de transmissão do imóvel no prazo que 
lhe fora concedido para a isenção que se considera “... concedida a título provisório e só se consolida 
no caso da verificação da condição resolutiva da revenda no prazo de três anos, caducando quando tal 
não aconteça.” (como bem refere a sentença sob censura), e efectuada notificação pessoal à Recorrente 
a 30/4/2007.

6. Assim, tendo caducado o direito à isenção de SISA em 7/9/2003, tinha a AT legitimidade para 
proceder à liquidação do referido imposto, como o fez; isto é, findo o prazo do benefício automático 
previsto no art. 130 n.º 3 do Código da SISA.

7. Nos termos do art. 45º da LGT, a AT tem 4 anos para proceder à liquidação e correspondente 
notificação do imposto ao sujeito passivo, o que se verificou no caso presente.
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8. O decurso do prazo de prescrição da dívida que lhe corresponde, nos termos do art. 48º da 
LGT, conta -se a partir do facto equivalente ao facto tributário uma vez tratar -se de um imposto de 
obrigação única.

9. Sendo certo que o decurso do prazo prescricional terminaria a 7/9/2011, a Recorrente, foi po-
rém, citada a 9/11/2009, o que provocou a interrupção do prazo da prescrição, atento o preceituado no 
art. 49º n.º 1 da LGT, que teve por efeito a inutilização de todo o tempo anteriormente decorrido nos 
termos do estatuído pelo art. 326º do CC.

10. A aplicação das normas do Código Civil, têm aplicação em sede de direito tributário, subsi-
diariamente aplicáveis, por força da alínea e) do art. 2º do CPPT.

11. Concluindo -se pela ausência de fundamento legal para a prescrição da dívida exequenda.
12. Nestes termos deve o presente recurso ser julgado improcedente, mantendo -se a douta sen-

tença do Tribunal a quo, que nenhuma censura merece atento os elementos probatórios constantes dos 
autos.

Termina pedindo que o recurso seja julgado improcedente e se mantenha a decisão recorrida.
1.4. O Exmo. PGAdjunto emitiu Parecer nos termos seguintes:
«O recurso parece ser de improceder, face à previsão constante do art. 45º n.º 1 da LGT, em cuja 

parte final se ressalva que o prazo de prescrição é o aí previsto “quando a lei não fixar outro”.
Nos termos em que se decidiu, no sentido de ser ainda a lei aplicável a constante do art. 92º do Cód. 

Do Imposto Municipal de Sisa e Imposto sobre Sucessões e Doações, na redacção do art. 4º do Dec. 
Lei n.º 472/99, de 8/11 vem -se pronunciando a jurisprudência do STA – assim, acórdãos de 15 -5 -02, 
2 -6 -10 e 22 -9 -2010, proferidos, respectivamente, nos processos nºs. 026481, 01240/09 e 0383/10, 
acessíveis em www.dgsi.pt.

Por tal integrar fundamento diferente do considerado na sentença recorrida, é de notificar a recor-
rente do presente parecer, a fim de se assegurar o contraditório, o que se promove.»

1.5. Ordenada a notificação do Parecer do MP, apenas a recorrente veio pronunciar -se, em termos 
discordantes, alegando, em síntese, que veio invocar, na presente oposição, a prescrição e não a cadu-
cidade, sendo que o art. 92º do CIMSISD trata apenas da caducidade e não da prescrição, do mesmo 
modo que o art. 45º, n.º 1 da LGT (também mencionado no parecer) se refere também à caducidade e 
não à prescrição (cujo regime está previsto nos arts. 48º e 49º da mesma Lei.)

E apesar de o acórdão do STA, proferido no proc. 0383/10, ter considerado que “Os prazos de 
caducidade do direito de liquidar e de prescrição da dívida tributária, no caso do Imposto de Sisa, ape-
nas se iniciam a partir da verificação do não cumprimento da condição resolutiva de revenda no prazo 
de três anos”, equiparando, assim, neste ponto, os regimes da caducidade e da prescrição, entende a 
recorrente que, reconhecendo, embora, que possa ser difícil entender que a lei não tenha previsto para 
a prescrição regime idêntico ao que prevê para a caducidade nos termos dos arts. 92º do CIMSISD em 
conjugação com o art. 45º, n.º 1 da LGT, tal regime não pode ser aplicável por analogia à prescrição, a tal 
se opondo a proibição de integração analógica, que resulta do art. 11º, n.º 4 da LGT em conjugação com 
o art. 103º, n.º 2 da CRP, uma vez que o instituto da prescrição constitui uma garantia do contribuintes.

1.6. Corridos os vistos legais, cabe decidir.
FUNDAMENTOS
2. Na sentença recorrida julgaram -se provados os factos seguintes:
1. Contra o oponente foi instaurado em 30 de Outubro de 2009, no Serviço de Finanças (SF) de 

Santarém, o processo de execução fiscal n.º 2089200901096192, relativo ao Imposto Municipal de 
SISA e acréscimos legais, referente ao prédio rústico, inscrito na respectiva matriz sob o artigo 47, da 
Secção D, da freguesia de Pombalinho, no montante de € 19.024,62 (fls. 2, 3, 13, 14 e 15);

2. A liquidação do Imposto Municipal ocorreu em 21 de Março de 2007 (fls. 29);
3. Tendo o executado e ora oponente sido notificado pessoalmente em 30 de Abril de 2007 (fls. 

36);
4. O oponente foi citado em 9 de Novembro de 2009 (fls. 16);
5. O imposto em causa respeita à aquisição de um prédio rústico, celebrada por escritura pública 

no Cartório Notarial de Golegã, exarada a fls. 61, do Livro 206 -A, em 7 de Setembro de 2000;
6. O referido prédio não foi revendido no prazo de três anos contados da referida aquisição.
3.1. Em face desta factualidade e do fundamento de oposição (prescrição da dívida) invocado pela opo-

nente, a sentença veio a considerar que a dívida não se encontra prescrita, com a fundamentação seguinte:
O art. n.º 3 do art. 11º do CSisa, vigente à data dos factos, isentava as transmissões por compra 

e venda de prédios para revenda, no prazo de 3 anos, ao abrigo do disposto no art. 13º - A, do mesmo 
diploma legal.

Mas esta isenção caduca no caso de os prédios não serem revendidos no dito prazo de 3 anos, ou 
seja, trata -se de uma isenção que se encontra sujeita a condição resolutiva (art. 270º, do CC), e daí que 
só com a não verificação desta se produzem todos os efeitos fiscais concretizados na transmissão.

No caso, tendo a aquisição do prédio ocorrido em Setembro de 2000, não foi revendido até Se-
tembro de 2003.
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E assim, se por um lado o prazo de caducidade do direito à liquidação do imposto de sisa devido só 
pode começar a contar -se a partir da verificação do não cumprimento da condição resolutiva de revenda 
no prazo de 3 anos, uma vez que só a partir dessa data aquele direito de liquidar podia ser exercido pela 
AT (art. 329º do CCivil), também, por outro lado, o início do prazo de prescrição (que no caso, face 
ao disposto no art. 48º da LGT, é o de 8 anos, contado a partir do facto equivalente ao facto tributário 
– o incumprimento da obrigação de revenda no prazo de 3 anos) apenas se inicia, atento o disposto no 
art. 306º do CCivil, com a verificação do incumprimento da obrigação de revenda no prazo de 3 anos, 
dado que estamos perante imposto de obrigação única.

E tendo o incumprimento ocorrido em 7/9/2003, o decurso desse prazo prescricional que terminaria, 
em princípio, a 7/9/2011, foi interrompido pela citação do oponente em 9/11/2009, nos termos do n.º 1, do 
art. 49º, da LGT, dessa forma inutilizando todo o tempo anteriormente decorrido (artigo 326º, do CC).

A dívida exequenda não está, portanto, prescrita.
3.2. A discordância da recorrente com o decidido assenta, no essencial, na alegação de que a sentença 

procede a uma integração analógica (que, no caso, é proibida por lei dado que estamos perante matéria 
de garantia dos contribuintes) ao considerar que o prazo de prescrição (oito anos, face do disposto no 
art. 48º, da LGT) se conta a partir do facto equivalente ao facto tributário (incumprimento da obrigação de 
revenda no prazo de três anos), sendo que tal integração analógica também não se justifica pois que não 
existe lacuna no regime dos arts. 48º e 49º da LGT, que é um regime completo. Por isso, deve entender-
-se que o prazo de prescrição se iniciou em 7/9/2000, data da escritura de compra, e se completou em 
6/9/2008, por entretanto não se ter verificado qualquer facto suspensivo ou interruptivo da prescrição.

A questão a decidir é, portanto, a de saber se a dívida exequenda se encontra prescrita.
Vejamos.
4. Diga -se desde já, que apesar de o MP ter invocado que o recurso deverá improceder, face à 

previsão constante do art. 45º n.º 1 da LGT, em cuja parte final se ressalva que o prazo de prescrição é 
o aí previsto “quando a lei não fixar outro”, sendo que a jurisprudência do STA se vem pronunciando no 
sentido de a lei aplicável ser a constante do art. 92º do CSisa, na redacção do art. 4º do DL n.º 472/99, 
de 8/11, a questão não deve ser colocada nesse âmbito.

Com efeito, como, aliás, sustenta a recorrente quando se pronunciou sobre tal questão (a fls. 85/86), 
o fundamento de oposição que a oponente invoca é o da prescrição da dívida exequenda e não o da 
caducidade da liquidação, sendo que o apontado art. 92º do CSisa trata apenas da caducidade e não da 
prescrição, do mesmo modo que o art. n.º 1 do art. 45º da LGT se refere à caducidade e não à prescrição 
(cujo regime está previsto nos arts. 48º e 49º da mesma LGT).

5.1. Passemos, então, à apreciação da questão do recurso.
Como bem se diz na sentença recorrida, citando o ac. deste STA, de 22/9/2010, no rec. n.º 0383/10, 

a isenção de sisa de que goza a aquisição de prédios para revenda, caduca se estes não forem revendidos 
no prazo de 3 anos (arts. 11º n.º 3 e 16º, n.º 1 do CSisa), o que significa que essa isenção se encontra 
sujeita a uma condição resolutiva – art. 270º do CCivil – e que, assim, só com a sua não verificação se 
produzem todos os efeitos fiscais concretizados na transmissão – cfr., igualmente, no mesmo sentido, 
o ac. de 24/01/07, rec. n.º 1029/06, deste STA, ali citado.

No caso vertente, a dívida reporta -se a sisa referente a transmissão de imóvel efectuada por escritura 
pública de 7/9/2000, a qual ficou isenta de tal imposto, nos termos do n.º 3 do art. 11º e do art. 13º -A 
do CSisa, em virtude da compra se destinar a revenda (cfr. Probatório).

Mas, tal prédio acabou por não ser revendido, tendo a recorrente sido notificada para proceder 
ao pagamento da sisa devida e, não o tendo feito, foi instaurada a respectiva execução para cobrança 
da quantia correspondente.

Não vem controvertido que o prazo de prescrição aqui aplicável é o de 8 anos (aliás, seria este o 
prazo aplicável.

E, na verdade, o encurtamento do prazo de prescrição (de 10 para 8 anos) das dívidas por imposto de 
sisa, não se verificou, como para a generalidade dos impostos, no dia 1/1/1999 (data da entrada em vigor 
da LGT), mas apenas em 13/11/1999, data da entrada em vigor do DL n.º 472/99, de 8/11, que adaptou 
os vários códigos tributários à Lei Geral Tributária e cujo art. 4º deu nova redacção, designadamente, 
ao n.º 1 do art. 180º do CSisa, passando este a dispor que «1. O imposto municipal de sisa e o imposto 
sobre as sucessões e doações prescrevem nos termos dos artigos 48º e 49º da lei geral tributária.» (e, 
aliás, também em termos de prazo de caducidade aquele mesmo art. 4º alterou a redacção do art. 92º do 
CSisa, no sentido de que «Só poderá ser liquidado imposto municipal de sisa ou imposto sobre suces-
sões e doações nos oito anos seguintes à transmissão ou à data em que a isenção ficou sem efeito, sem 
prejuízo do disposto nos parágrafos seguintes e, quanto ao restante, no artigo 46º da lei geral tributária»).

Assim, dúvidas não restam de que, no caso, é aplicável o prazo de prescrição de 8 anos (constante 
do n.º 1 do art. 46º da LGT), já que a escritura de compra e venda teve lugar em 7/9/2000, isto é, depois 
da alteração introduzida no art. 180º do CSisa, pelo referido art. 4º do DL 472/99.

A questão resume -se, portanto, à de saber se o termo inicial desse prazo de prescrição da dívida 
(8 anos) é, como pretende a recorrente, o dia 7/9/2000, data da escritura de compra, e se este se com-
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pletou em 6/9/2008, por entretanto não se ter verificado qualquer facto suspensivo ou interruptivo da 
prescrição, ou se, como julgou a sentença recorrida, o termo inicial desse prazo é o dia 7/9/2003, dado 
que, sendo o incumprimento da obrigação de revenda no prazo de 3 anos o facto aqui equivalente ao 
facto tributário, o prazo de prescrição apenas se pode iniciar, atento o disposto no art. 306º do CCivil, 
com a verificação de tal incumprimento.

5.2. Sobre esta questão se debruçaram os acs. deste STA, de 22/9/2010 e de 8/6/2011, nos recs. 
nºs. 0383/10 e 0174/11, respectivamente, e ambos no sentido de que o prazo de prescrição só poderá 
começar a contar -se a partir da constatação do não cumprimento das condições a que ficou subordinada 
a concessão da isenção, ou seja, o incumprimento da obrigação de revenda no prazo de três anos.

Todavia, repensando a questão e revendo a posição, afigura -se -nos ser outro o entendimento que 
decorre da lei.

5.2.1. Como se escreve no ac. de 17/4/1996, rec. n.º 014844 (in Apêndices ao DR, de 18/5/1998, pp. 
1098 a 1104) «O facto tributário gerador da obrigação do imposto da sisa, talqualmente foi conformado 
pela lei, consiste na transmissão, a título oneroso, do direito de propriedade ou de figuras parcelares 
desse direito, sobre bens imóveis (artºs. 1º e 2º do C.S.I.S.D.), estando a sujeição passiva imputada 
àqueles para quem se transmitirem os bens (art. 7º).

A obrigação de imposto, como obrigação ex lege, nasce com a ocorrência, na prática da vida, 
dos eventos naturais ou jurídicos que se ajustem aos pressupostos predeterminados, de forma geral e 
abstracta, pela lei de tributação: logo que se verifique o preenchimento do quadro dos pressupostos 
pré -estabelecidos na lei, a obrigação de imposto irrompe na Ordem Jurídica.

Mas esta eficácia constitutiva do facto tributário definido pela norma tributária material pode ser 
paralisada pela previsão legal de um outro facto que impede a produção dos efeitos jurídicos daquele 
ou seja, do nascimento da obrigação de imposto.

Estamos, então, perante uma isenção, perante um facto impeditivo autónomo e originário, inde-
pendente do facto tributário em cuja conformação ele não entra, distinguindo-se, assim, dos elementos 
que o possam delimitar negativamente.

Entre as isenções do imposto em causa previstas na lei contava -se precisamente aquela de que bene-
ficiou o recorrente: as aquisições de prédios para revenda, nos termos do art. 13º-A, desde que se verifique 
ter sido apresentada antes da aquisição a declaração prevista no art. 111º do Código da Contribuição Indus-
trial, relativa ao exercício da actividade de comprador de prédios para revenda (art. 11º, n.º 3 C.S.I.S.D.).

Mas esta isenção não estava definida em termos absolutos ou definitivos, em termos de ficar irrevo-
gavelmente definida a situação do sujeito passivo do imposto quanto ao não despoletamento da eficácia 
constitutiva do facto tributário e, consequentemente, quanto, a jamais, poder ser devedor de imposto.

É que a lei – art. 16º, n.º 1º, na redacção original do C.S.I.S.D., tuteladora da situação  -, tendo em 
conta a realização dos interesses que prosseguia com a concessão da isenção, que era a de evitar uma 
dupla tributação quando fosse de todo evidente que as aquisições dos prédios se inseriam no exercício da 
actividade comercial e industrial de aquisições de prédios para revenda, estabeleceu condições para tal 
isenção, sujeitando -a à não verificação de certos eventos futuros que constituiriam justificação legal da 
inexistência daqueles interesses: os beneficiários perderiam a isenção logo que os prédios adquiridos para 
revenda não fossem transaccionados dentro do prazo de dois anos ou o fossem novamente para revenda.

Quer dizer: a isenção estava sujeita a uma condição resolutiva cuja verificação, implicando que 
deixasse de existir obstáculo à produção dos efeitos constitutivos do facto tributário, determinava a 
imediata constituição da obrigação do imposto.»

5.2.2. Assim sendo, coloca -se, então, a questão de saber se, sobrevindo a caducidade da isenção, 
o termo inicial do prazo de prescrição da dívida que, porventura, resulte da consequente liquidação da 
sisa (actualmente, do IMT) devida é o da data da aquisição ou o da data em que operou a dita caduci-
dade da isenção.

Ora, como refere o Cons. Jorge de Sousa (Sobre a Prescrição da Obrigação Tributária, Notas 
Práticas, Áreas Editora, 2ª ed. 2010, pp. 44 e sgts.) enquanto nas obrigações civis o prazo da prescrição 
não começa a correr enquanto o direito não puder ser exercido (cfr. art. 306º, n.º 1, do CCivil) sendo 
que se a dívida for ilíquida o prazo só se inicia após o seu apuramento (nº 4 do mesmo normativo), já 
nas obrigações tributárias decorrentes de impostos não é assim: nestas, salvo lei especial, a prescrição 
começa a correr a partir do termo do ano em que se verificou o facto tributário, nos impostos periódicos 
ou a partir da data em que o facto tributário ocorreu, nos impostos de obrigação única (nº 1 do art. 48º 
da LGT, na redacção da Lei n.º 55 -B/2004, de 30/12.

Isto, independentemente de estar ou não já liquidada a obrigação tributária pois a prescrição 
refere -se directamente ao facto tributário, pelo que pode ter lugar sem que tenha ocorrido a respectiva 
liquidação (cfr. neste sentido, o Cons. Benjamim Rodrigues, A Prescrição no Direito Tributário, in Pro-
blemas Fundamentais do Direito Tributário, Vislis Editores, 1999, pág. 287, bem como, na jurisprudên-
cia, o ac. do STA, de 22/10/1997, rec. n.º 21.813, in Apêndice ao DR, de 30/3/2001, pp. 2704 a 2707).

E que o afastamento da regra prevista no n.º 1 do citado art. 306º do CCivil, parece ter sido 
representado pelo legislador resulta, igualmente, do facto de, para efeitos de caducidade do direito à 
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liquidação, a al c) do n.º 2 do art. 46º da LGT prever que o respectivo prazo se suspende «Em caso de 
benefícios fiscais de natureza condicionada, desde a apresentação da declaração até ao termo do prazo 
legal de cumprimento da condição», ao passo que, para efeitos de prescrição da obrigação tributária, 
o art. 49º da LGT nada prescreve a respeito dessa mesma situação, sendo que, no entanto, há outras 
situações em que, relativamente ao IMT e ao Imposto do Selo, se prevêem termos iniciais especiais, 
como actualmente sucede no âmbito do IMT e do CIS. (1)

Por outro lado, como se salienta no ac. do Pleno desta Secção do STA, de 24/2/2010, rec. n.º 0873/09, 
de acordo com o disposto na alínea a) do n.º 2 do art. 8º da LGT, «estão sujeitos ao princípio da legalidade 
tributária “a liquidação e cobrança dos tributos, incluindo os prazos de prescrição e de caducidade”», 
daqui decorrendo que «as características da prescrição das obrigações tributárias estão sujeitas ao 
princípio da legalidade tributária de reserva da lei formal», ou seja, «todos os pressupostos da pres-
crição, incluindo, necessariamente, os relativos ao regime do seu prazo, têm de constar da legislação 
tributária, não sendo admissível a integração das suas lacunas por via analógica (cfr. art. 11º da LGT). 
Daí ressalta que vigora, nas relações jurídico -tributárias, o princípio de tipicidade fiscal, segundo o 
qual a tributação resulta, assim, da verificação concreta de todos os pressupostos tributários, como tais 
previstos e descritos, abstractamente, na lei de imposto. (…)

Daqui se extrai que as referidas leis tributárias sempre fixaram, como momento a atender para 
a contagem do início do prazo de prescrição, a ocorrência do facto tributário e não ao despacho que 
declarou a caducidade dos benefícios fiscais e muito menos a sua notificação ao contribuinte, salvo o 
disposto em lei especial. Por isso, por imposição do princípio da legalidade, a declaração da revogação 
da isenção dos impostos como o “dies a quo” a que se deve atender para início da contagem do prazo 
de prescrição só será admissível se existir norma que o autorize.

Ora, no caso em apreço, a lei não o prevê, nomeadamente para “as situações em que por força 
da atribuição de uma isenção de imposto se impediu a norma de incidência de operar e se obstruiu a 
eclosão imediata da obrigação tributária”, como bem se anota no voto de vencido de fls. 145 e 146.

Aliás e como se salienta no Acórdão desta Secção do STA de 26/11/03, in rec. n.º 1.113/03, em 
que Relator é o mesmo, “cabe notar que, mesmo no regime geral, ao contrário do que acontece no que 
concerne ao prazo de caducidade do direito à liquidação, que se suspende por força da concessão de be-
nefícios fiscais susceptíveis de caducar, ao mesmo facto não confere a lei relevância quanto ao decurso do 
prazo de prescrição – vd. artigos 46º n.º 2 alíneas b) e c) e 49º nºs 1 e 3 da LGT, bem como os revogados 
artigos 27º do Código de Processo de Contribuições e Impostos e 34º do Código de Processo Tributário”.

No mesmo sentido, pode ver -se, ainda, os acórdãos desta secção do STA de 28/5/03, in recs. 
nºs 424/03 e 425/03.

Sendo assim, referindo -se a prescrição à obrigação tributária, podemos concluir que o prazo de 
prescrição conta -se desde o início do ano seguinte àquele em que tiver ocorrido o facto tributário, se 
o regime aplicável for o do CPCI ou do CPT ou a partir do termo do ano em que se verificou o facto 
tributário, nos impostos periódicos ou a partir da data em que o facto tributário ocorreu, nos impostos 
de obrigação única, se o regime aplicável for o previsto na LGT.»

Ora, não obstante a realidade factual subjacente à pronúncia deste aresto se reportar a uma situ-
ação de isenção de IA, IVA e direitos aduaneiros, relativos à introdução no consumo de um veículo 
automóvel, a argumentação dele constante não deixa de ser aplicável ao presente caso.

5.2.3. Não se desconhece, também, que para alguns autores, o facto tributário, no caso de isenção 
prevista no n.º 3 do art. 11º do CSisa, ocorre na data da caducidade da isenção, por ser nessa data que 
o legislador entende que o adquirente já não tem intenções de alienar o imóvel e o integra na sua es-
fera patrimonial (cfr. Diogo Leite de Campos, Aplicação no tempo da taxa da sisa/IMT, in Boletim da 
Ordem dos Advogados, n.º 28, Setembro/Outubro, de 2003, pp. 28/29; e Nuno Sá Gomes, Tributação 
do Património, Lições Proferidas no 1º Curso de Pós -Graduação em Direito Fiscal na Faculdade de 
Direito da Universidade do Porto (2004), Almedina, 2004, pp. 142 a 148).

Partindo do princípio de que tal isenção se reconduz a uma verdadeira delimitação negativa da 
incidência (exclusão tributária) e não a uma isenção em sentido próprio, considera -se, então, que também 
o facto tributário ocorrerá na data da caducidade da isenção, por ser nessa data que o legislador entende 
que o adquirente já não tem intenções de alienar o imóvel e o integra na sua esfera patrimonial. Ou seja, 
nos casos de aquisição de imóveis para revenda, o adquirente encara o imóvel como mercadoria, como 
bem que não é contabilizado no imobilizado, como “mercadoria” para venda; e, assim sendo, o facto 
tributário (rectius a “transmissão”) só tem lugar quando o imóvel passa a fazer parte do imobilizado da 
empresa pela caducidade da chamada “isenção” (a qual não é – neste entendimento  - uma verdadeira 
isenção). Assim, só quando o imóvel passou a integrar o imobilizado da empresa por força da cadu-
cidade referida, é que o contribuinte passou a revelar capacidade contributiva para adquirir imóveis e 
só nessa data, verdadeiramente, adquiriu aquele imóvel (até aí, apenas teve capacidade financeira de 
gerir a sua actividade comercial até à venda do imóvel, que não teve lugar no prazo de três anos). Daí 
que, sendo nessa data que o contribuinte passa a ser adquirente «de facto» e verdadeiro proprietário do 
imóvel, será também nessa data que o legislador entende que nasce o facto tributário, entendimento 
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que se coaduna, quer com o actualmente disposto nos nºs. 1 e 2 do art. 18º do CIMT (bem como com 
o disposto no art. 38º da Lei n.º 26/2003, de 30/7, que aprovou o CIMI e o CIMT), ao disporem que 
o «imposto será liquidado pelas taxas em vigor ao tempo da ocorrência do facto tributário» e que «se 
ocorrer a caducidade da isenção, a taxa e o valor a considerar na liquidação serão os vigentes à data 
de liquidação», quer com o que já decorria do disposto na alínea f) do n.º 1 do art. 10º do Código da 
Contribuição Autárquica, quer, finalmente, com o que também se dispõe na alínea e) do n.º 1 do art. 9º 
do CIMI, pois que todos estes normativos configuram aquelas situações como delimitações negativas 
da incidência, uma vez que o imposto respectivo só é devido a partir do terceiro ano seguinte, inclusive, 
àquele em que o prédio tenha passado a figurar no activo circulante de uma empresa que tenha por 
objecto a sua venda (sendo que, de acordo com o estabelecido nos nºs. 2 e 3 do mesmo art. 9º do CIMI, 
caso ao prédio seja dada diferente utilização, o imposto é liquidado por todo o período decorrido desde 
a sua aquisição e é devido a partir do ano, inclusive, em que a venda do prédio tenha sido retardada por 
facto imputável ao respectivo sujeito passivo).

Trata -se, porém, de entendimento que nem se coaduna com a reafirmada natureza de uma isenção 
sujeita a condição resolutiva, nem com a consideração de que o facto de um prédio adquirido para revenda 
não ter sido vendido no prazo de 3 anos, não significa que o adquirente o tenha que inscrever, imperati-
vamente, no activo imobilizado, por o mesmo ter deixado de ser mercadoria: na verdade, o adquirente 
pode continuar a pretender revender o prédio e este pode vir a ser revendido em qualquer ano posterior.

Portanto, para além da relevância fiscal que a não revenda naquele prazo de 3 anos implica (em 
termos da liquidação da respectiva sisa – ou, actualmente, do IMT), não se vê que deva apelar -se também 
ao decurso desse prazo para efeitos de o considerar como factor determinativo da capacidade contributiva 
para a aquisição do imóvel e, por essa via, como factor determinativo da verdadeira transmissão, em 
ordem a considerar esta última data como momento da verificação do facto tributário.

5.2.4. Acresce, como se disse, que, (i) não prevendo a lei a suspensão do prazo de prescrição no 
caso de benefícios fiscais de natureza condicionada (ao contrário do que sucede com o prazo de cadu-
cidade da liquidação do imposto – alínea c) do n.º 2 do art. 46º da LGT), (ii) integrando a matéria da 
prescrição da obrigação tributária (quer os pressupostos da prescrição, quer os pressupostos relativos 
ao regime do respectivo prazo) o âmbito das garantias dos contribuintes e (iii) fixando a LGT, como 
momento relevante para o termo inicial do prazo de prescrição, a ocorrência do facto tributário (sendo 
este o facto material que preenche os pressupostos legais da norma de incidência do imposto e que 
determina o nascimento da obrigação tributária), não pode interpretar -se a norma contida no n.º 1 do 
art. 48º da LGT com outro sentido que não seja o de que, no caso, o prazo de prescrição da sisa devida 
(imposto de obrigação única) se inicia a partir da data em que ocorreu o facto tributário substanciado 
na transmissão (aquisição por parte do sujeito passivo respectivo) e não a partir da data em que ocorreu 
a caducidade da condição a que ficara subordinada a isenção de que o mesmo usufruiu.

Assim, no caso, tendo a aquisição operado por escritura de 7/9/2000 e devendo atender -se, para 
definição do termo inicial daquele prazo de prescrição, apenas à data do facto tributário, não relevando 
o momento da caducidade da isenção do imposto, temos que concluir que a prescrição se verificou 
em 7/9/2008, dado que até essa data não ocorreu nenhuma causa de suspensão ou de interrupção do 
respectivo prazo (pois que a execução fiscal n.º 2089200901096192, da qual a presente oposição é 
dependente, foi instaurada apenas em 30/10/2009, e a oponente veio a ser citada apenas em 9/11/2009 
(cfr. Probatório): ou seja, não ocorreu nenhuma das causas de interrupção ou suspensão do prazo de 
prescrição, previstas no art. 49º da LGT que a sentença recorrida teve por aplicáveis.

Procedem, portanto, as Conclusões do recurso.
DECISÃO
Nestes termos e com estes fundamentos, acorda -se em, dando provimento ao recurso, revogar a 

sentença recorrida e julgar procedente a oposição, por prescrição da dívida tributária, julgando, conse-
quentemente, extinto o respectivo processo executivo.

Sem custas, por não serem devidas.

Lisboa, 26 de Outubro de 2011. — Casimiro Gonçalves (relator) — António Calhau (vencido, 
de acordo com o entendimento expresso no Ac. 174/11, de 8/6/11, de que fomos relator) — Isabel 
Marques da Silva.

(1) (No âmbito do IMT, se for desconhecida a quota do co -herdeiro alienante, para efeitos do art. 26º do CIMT, ao prazo 
de prescrição acresce o tempo por que o desconhecimento tiver durado (nº 2 do art. 40º do CIMT); no âmbito do Imposto do 
Selo, se forem entregues ao ausente quaisquer bens por cuja aquisição não tenha ainda sido liquidado imposto (cfr. n.º 2 do 
art. 48º do CIS), o prazo de prescrição conta -se a partir do ano seguinte ao da entrega dos bens; se forem outorgados actos 
ou contratos celebrados por documento particular autenticado, ou qualquer outro título, quando essa forma seja admitida em 
alternativa à escritura pública, o prazo de prescrição conta -se a partir da data da promoção do registo predial (nº 4 do art. 48º do 
CIS, aditado pela Lei n.º 64 -A/2008, de 31/12); e se for desconhecida a quota do co -herdeiro alienante, para efeitos do art. 26º 
do CIMT, ou tiver sido suspenso o processo de liquidação, nos termos dos arts. 34º e 35º do CIS, ao prazo de prescrição acresce 
o tempo por que o desconhecimento ou a suspensão tiver durado (art. 48º, n.º 3, do CIS).) 
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 Acórdão de 26 de Outubro de 2011.

Assunto:

Notificação da sentença. Nulidade. Reclamação. Prazo de arguição.

Sumário:

De acordo com o estabelecido no art. 259º do CPC, deve enviar -se ao notificado, 
aquando da notificação da sentença, cópia da decisão e dos fundamentos.

Se ocorreu a omissão do envio de tal cópia, estamos perante uma irregularidade que 
se reconduz a omissão da formalidade imposta por tal normativo, que pode influir 
no exame e decisão da causa (pois que o prazo para interpor recurso da sentença 
se conta da notificação desta) e, como tal, pode constituir a nulidade prevista no 
n.º 1 do art. 201º do CPC.

O prazo de arguição de tal nulidade é o previsto no art. 153º do CPC (10 dias), contado 
de acordo com o estabelecido no n.º 1 do art. 205º do CPC.

Processo n.º 437/11 -30.
Recorrente: Domingos Patricio Ferreira Osório.
Recorrido: Juiz “a quo”.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Casimiro Gonçalves.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

RELATÓRIO
1.1. Domingos Patrício Ferreira Osório, com os demais sinais dos autos, recorre do despacho 

que, proferido nos autos de verificação e graduação de créditos n.º 720/05.3BESNT, pela Mma. Juíza 
do TAF de Sintra, lhe indeferiu o pedido de notificação da sentença de verificação e graduação de 
créditos, de 1/9/2010, ali proferida, por julgar intempestiva a arguição da reclamação da «nulidade 
eventualmente cometida».

1.2. O recurso foi admitido a subir imediatamente e em separado e no efeito suspensivo (cfr. 
despacho de fls. 36).

1.3. O recorrente termina as alegações formulando as conclusões seguintes:
1  - Em 3.09.2010, foi remetida notificação ao mandatário do Recorrente, da qual consta “Segue 

sentença em separado”, (conforme fls.156).
2  - O mandatário do Recorrente aguardou o envio da sentença, até que perante a não remessa da 

sentença, se deslocou ao Tribunal e, consultado o processo em 6.10.2010, verificou que a sentença 
deveria ter sido remetida com a notificação, o que não sucedeu.

3  - O mandatário começou por não estranhar o não envio em data próxima com a notificação, 
consciente, que está, da enorme sobrecarga de trabalho dos Senhores funcionários judiciais, mormente 
nos tribunais Administrativos e Fiscais, facto que é notório.

4  - Apercebendo -se do lapso que consistiu no não envio da sentença com a notificação de 3.09.2010, 
no próprio dia reclamou, junto do Senhor Juiz proprietário do processo da não notificação da mesma.

5  - A situação em causa não se concretizou num acto da secretaria, mas numa omissão.
6  - Os mandatários das partes não têm obrigação de controlar de forma tenaz os actos dos senhores 

funcionários judiciais, pelo contrário, têm para com eles obrigações de urbanidade e compreensão.
7  - O prazo para reclamar das omissões da secretaria há -de iniciar -se do conhecimento pelas partes 

dessas omissões, e não da data da respectiva omissão, que não têm obrigação de conhecer.
8  - E as partes não podem ser prejudicadas pelas omissões das secretarias judiciais.
9  - A omissão impediu o Recorrente de analisar, em tempo, a Sentença de Graduação de Créditos 

proferida e dela eventualmente recorrer.
10  - Assim, a Reclamação da não notificação da sentença foi tempestiva, e
11  - da falta de notificação não pode advir prejuízo para o Recorrente.
12  - O despacho recorrido não atentou ao conteúdo do manuscrito de fls. 156, e fez errada inter-

pretação do artigo 161º nºs. 5 e 6 e dos artigos 201º n.º 1 e 202º do C.P. Civil, que violou.
Termina pedindo que o recurso seja provido, revogando -se o despacho recorrido e ordenando -se 

a notificação da sentença ao Recorrente.
1.4. Não foram apresentadas contra -alegações
1.5. O MP emite Parecer no sentido da não procedência do recurso, em concordância com o 

decidido.
1.6. Corridos os vistos legais, cabe decidir.
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FUNDAMENTOS
2.1. O despacho recorrido é do teor seguinte:
«II. fls. 180/181.
Mediante requerimento entrado em juízo a 06.10.2010 via fax, veio o Ilustre Mandatário do 

Reclamante, Domingos Patrício Ferreira Osório requerer que lhe seja notificada a Sentença proferida 
nestes autos no dia l de Setembro de 2010.

Alega, para tanto que por correio registado de 03.09.2010, foi -lhe remetida notificação notificando -o 
da Sentença. Junto àquela notificação, encontrava -se um despacho manuscrito com a seguinte redacção: 
“Segue sentença em separado. Sintra 1 -9 -2010.”

Sucede, que aquela sentença não lhe foi remetida.
Mais alega “O signatário aguardou o envio da sentença, até que em 7.10.2010 se deslocou a esse 

Tribunal e verificou que, embora a sentença lhe devesse ter sido notificada, o certo é que, por evidente 
lapso, a mesma não seguiu junto com a notificação de 03.09.2010.”

Apreciando.
Em matéria de regras gerais sobre notificações estabelece a lei adjectiva civil que as notificações 

às partes em processos pendentes são feitas na pessoa dos seus mandatários judiciais, através de carta 
registada dirigida para o seu escritório ou para o domicílio escolhido ou pessoalmente quando se en-
contrem no edifício do tribunal (artigos 253º, n.º l e 254º, n.º l, do Código de Processo Civil).

Quanto aos actos da secretaria, sob a referência à função e deveres das secretarias judiciais, rege 
o artigo 161º do Código de Processo Civil.

Estabelece, por um lado, que elas asseguram o expediente, autuação e regular tramitação dos 
processos pendentes, nos termos estabelecidos na respectiva lei orgânica, em conformidade com a lei 
de processo, e na dependência funcional do magistrado competente, que deve operar a realização ofi-
ciosa das diligências necessárias para que o fim daqueles despachos possa ser prontamente alcançado 
(nºs. l e 2).

E, por outro, que dos actos dos funcionários das secretarias é sempre admissível reclamação para 
o juiz de que dependam e que das omissões e erros dos actos que pratiquem não pode resultar, em 
qualquer caso, prejuízo para as partes (nºs. 5 e 6).

No caso sub judice, não se mostra controvertido, a notificação efectuada ao Mandatário de fls. 168, 
donde o pretenso lapso cometido pelo funcionário judicial, deveria ter sido objecto de reclamação dentro 
do prazo de dez dias a contar do seu conhecimento.

Por outro lado, dir -se -á ainda, que o motivo invocado “aguardou o envio da sentença até que 
em 7.10.2010 se deslocou a esse Tribunal” demonstra que negligentemente não curou de apresentar a 
reclamação em tempo, por outro lado, não se compreende a menção aquela data, na medida em que o 
requerimento que ora se aprecia, foi enviado a juízo no dia 6.10.2010.

Assim, sendo, não tendo o Mandatário curado de reclamar tempestivamente a nulidade eventu-
almente cometida é a reclamação intempestiva.

Notifique.»
2.2. A questão a decidir é a de saber se a reclamação (o despacho recorrido assim considerou 

o requerimento apresentado pelo recorrente) apresentada relativamente à alegada não notificação da 
sentença de verificação e graduação de créditos é, ou não tempestiva.

Vejamos.
3.1. Conforme decorre do transcrito despacho recorrido e da certidão das peças processuais que 

foram juntas a estes autos de recurso, é a seguinte a sequência de ocorrências processuais que relevam 
para a apreciação aqui em causa:

a) No processo de verificação e graduação de créditos n.º 720/05.3BESNT, do TAF de Sintra (2ª 
Unidade Orgânica/Juízo Liquidatário), a correr termos por apenso à execução fiscal n.º 1554991013343 
e apensos, no qual o recorrente reclamara um crédito no montante de 19.429.585$00, foi aberta con-
clusão à Mma. Juíza em 19/4/2010, tendo esta exarado em seguida, por forma manuscrita, «Segue 
sentença em separado, Sintra, 1/05/2010», e tendo sido junta, em seguida, a sentença, elaborada em 
suporte informático, através do SITAF, datada de 1/9/2010, e com aposição de assinatura electrónica 
avançada (cfr. fls. 16 a 24 destes autos de recurso).

b) Com data de 3/9/2010 foi remetida ao mandatário do recorrente, o ofício junto a fls. 25, no 
qual consta, além do mais, o seguinte:

«Fica V/Exa. por este meio notificado, na qualidade de mandatário do reclamante Domingos Osório, 
da douta sentença proferida pela Mma. Juiz de Direito a fls. 156 a 164, dos autos supra identificados, 
cuja cópia se junta. O Oficial de Justiça, José Lopes».

c) Em 6/10/2010 deu entrada no TAF de Sintra o requerimento de fls. 26/29, no qual o recorrente 
alega o seguinte:

«Por correio registado de 3.09.2010 foi -lhe remetida notificação notificando -o da douta sentença 
proferida por V. Exª.
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 - Junto àquela notificação encontra -se despacho manuscrito da qual consta manuscrito “segue 
sentença em separado. Sintra. 1 -9 -2010.”

 - O certo é que aquela sentença lhe não foi remetida.
 - O signatário aguardou o envio da sentença, até que em 7.10.2010 se deslocou a esse Tribunal 

e verificou que, embora a sentença lhe devesse ter sido notificada, o certo é que, por evidente lapso, a 
mesma não seguiu junto com a notificação de 3.09.2010.

Assim, requer a V. Exª. que lhe seja notificada a sentença de verificação e graduação de créditos 
de 1.09.2010.»

3.2. Nos termos do disposto no art. 40º do CPPT, as notificações aos interessados que tenham 
constituído mandatário serão feitas na pessoa deste e no seu escritório, por carta ou aviso registados, 
dirigidos para o domicílio ou escritório dos notificandos, podendo estes ser notificados pelo funcionário 
competente quando encontrados no edifício do serviço ou tribunal, sendo que idêntica regra consta, 
aliás, como diz o despacho recorrido, nos arts. 253º, n.º l e 254º, n.º l, do CPC.

Por sua vez, o art. 259º do CPC estabelece que quando se notifiquem despachos, sentenças ou 
acórdãos, deve enviar -se, entregar -se ou disponibilizar -se ao notificado cópia ou fotocópia legível da 
decisão e dos fundamentos.

E de acordo com o também estatuído no n.º 1 do art. 201º do CPC, a prática de um acto que 
a lei não admita, bem como a omissão de um acto ou de uma formalidade que a lei prescreva, só 
produzem nulidade quando a lei o declare ou quando a irregularidade cometida possa influir no 
exame ou decisão da causa, sendo que tais irregularidades se consubstanciam em desvios do for-
malismo processual.

Quando um acto tenha de ser anulado, anular -se -ão os termos subsequentes que dele dependam 
absolutamente, mas a nulidade de uma parte do acto não prejudica as outras partes que dela sejam 
independentes (nº 2 do citado art. 201º do CPC) e se o vício de que o acto sofre impedir a produção de 
determinado efeito, não se têm por necessariamente prejudicados os efeitos para cuja produção o acto 
se mostre idóneo (nº 3 do mesmo artigo).

Refira -se, finalmente, que o tribunal conhece oficiosamente das nulidades referidas na 1ª parte do 
art. 202º do CPC, a não ser que devam considerar -se sanadas, mas das restantes nulidades, incluindo a 
prevista no mencionado art. 201º do CPC, o tribunal apenas conhece sob reclamação dos interessados, 
salvo os casos especiais em que a lei permite o conhecimento oficioso (2ª parte do dito art. 202º do CPC). 
E fora dos referidos casos de conhecimento oficioso, a nulidade só pode ser invocada pelo interessado 
na observância da formalidade ou na repetição ou eliminação do acto (art. 203º, n.º 1, do CPC): nessas 
situações, se a parte, por si ou pelo seu mandatário, não estiver presente aquando do cometimento da 
nulidade, o prazo de arguição (de 10 dias) conta -se da data em que, depois de cometida, a parte interveio 
em algum acto praticado no processo ou foi notificada para qualquer termo dele, neste caso se for de 
presumir que então dela tomou conhecimento ou quando dela pudesse ter conhecido se tivesse agido 
com a devida diligência (arts. 153º, n.º 1, e 205º, n.º 1, do CPC).

3.3. No caso dos autos, o recorrente alega que não lhe foi remetida, com a notificação, cópia da 
sentença, antes lhe tendo sido apenas remetida cópia do despacho manuscrito que antecedeu a própria 
sentença, ou seja, do despacho exarado logo a seguir à conclusão dos autos, em que a Mma. Juíza refere 
que segue a sentença elaborada em suporte informático.

E mais alega que estamos perante uma omissão por parte dos serviços de secretaria do Tribunal e 
o prazo para dela reclamar se conta apenas desde o dia 7/10/2010, por só nessa data ele recorrente ter 
podido aperceber -se de que não fora notificado nos termos legais.

Ora, é certo que, de acordo com o estabelecido no supra citado art. 259º do CPC, deve enviar -se 
ao notificado, aquando da notificação da sentença, cópia da decisão e dos fundamentos.

Mas, se ocorreu a omissão do envio de tal cópia, estamos perante uma irregularidade que se re-
conduz a omissão da formalidade imposta pelo referido art. 259º, a qual, seguramente, pode influir no 
exame e decisão da causa (pois que o prazo para interpor recurso da sentença se conta da notificação 
desta) e, como tal, podendo constituir a nulidade prevista no n.º 1 do art. 201º do CPC.

Todavia, o prazo de arguição de tal nulidade é o previsto no art. 153º do mesmo compêndio (prazo 
geral de 10 dias) e a regra da sua contagem é a que consta do n.º 1 do acima citado art. 205º (do CPC) 
que estabelece: «Quanto às outras nulidades, se a parte estiver presente, por si ou por mandatário, no 
momento em que forem cometidas, podem ser arguidas enquanto o acto não terminar; se não estiver, 
o prazo para a arguição conta -se do dia em que, depois de cometida a nulidade, a parte interveio em 
algum acto praticado no processo ou foi notificada para qualquer termo dele, mas neste último caso só 
quando deva presumir -se que então tomou conhecimento da nulidade ou quando dela pudesse conhecer, 
agindo com a devida diligência.»

No caso, releva o segmento final deste normativo, uma vez que nem a parte nem o seu manda-
tário constituído estiveram presentes no momento em que a omissão foi cometida, e uma vez que o 
mandatário apenas alegadamente interveio no processo em 7/10/2010, quando se deslocou ao Tribunal 
e constatou a falta.
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Como se disse, o recorrente entende que o prazo se conta apenas desde esse dia 7/10/2010, por 
só então ter podido aperceber -se de que não fora notificado nos termos legais.

Mas não tem razão, como bem se decidiu no despacho recorrido.
Com efeito, os termos do ofício de notificação da sentença, ofício que lhe foi remetido e o recor-

rente recebeu (facto que, como diz o despacho recorrido, não é controvertido), são de molde a presumir 
que ele, agindo com a devida diligência, pudesse conhecer de tal irregularidade (não envio de cópia 
da sentença), sobretudo porque, empregando a diligência devida na leitura da notificação recebida, 
estava em condições de se aperceber de que a cópia da sentença não fora remetida juntamente com 
o ofício de notificação (cujo teor é o de que «Fica V/Exa. por este meio notificado, na qualidade de 
mandatário do reclamante Domingos Osório, da douta sentença proferida pela Mma. Juiz de Direito 
a fls. 156 a 164, dos autos supra identificados, cuja cópia se junta. O Oficial de Justiça, José Lopes») 
e que a junção, apenas, da cópia do despacho manuscrito com o teor «Segue sentença em separado. 
Lisboa, 1/05/2010» (despacho exarado na página 156, sob termo de conclusão da secretaria subscrito 
pela oficial de justiça Irina Rodrigues), nem sequer configurava qualquer informação da mesma se-
cretaria, muito menos com o sentido de que esta iria proceder a uma outra notificação para enviar, em 
separado, a cópia da dita sentença.

Este conjunto de elementos, se o recorrente usasse da diligência que lhe é exigível, estaria em 
condições de apreender de imediato que a sentença (cuja cópia se informou estar junta ao ofício de 
notificação), não fora, afinal, remetida conjuntamente com esse mesmo ofício.

E não se estando perante uma total omissão de notificação, mas em face de uma irregularidade 
da notificação (embora susceptível, como referido, de a invalidar) efectivamente levada a cabo pelo 
tribunal, é, sem dúvida, de considerar exigível a quem a recebe, o grau de diligência de atentar no 
conteúdo da notificação e no conjunto de elementos que recebeu, o que facilmente lhe teria permi-
tido notar a irregularidade, e dela reclamar, no prazo legal de 10 dias, arguindo -a e exigindo a sua 
sanação.

É a própria lei que apela a esse grau de diligência (cfr. o segmento final do citado n.º 1 do 
art. 205º do CPC), o que inculca a ideia de que o legislador considera que, mesmo no recebimento 
de notificações destinadas a dar conhecimento às partes de actos judiciais, estas (ou, como no caso 
sucede, os respectivos mandatários) devem agir com o normal esforço de compreensão integral 
do que é levado ao seu conhecimento e não aguardar passivamente o desenrolar dos aconteci-
mentos. E, no caso, uma vez que, como acima se referiu, o recorrente, se usasse da diligência que 
lhe era exigível, teria tomado conhecimento da omissão praticada, havemos de concluir que foi 
com o recebimento do ofício de 3/9/2010 que se iniciou o prazo (de 10 dias – art. 253º do CPC) 
para o recorrente arguir a irregularidade e consequente nulidade da notificação e para reclamar 
a sua sanação. E não o tendo feito nesse prazo, a nulidade ficou sanada e precludiu o prazo da 
respectiva arguição.

3.4. E nem se diga que a tal se opõe o disposto no n.º 6 do art. 161º do CPC.
Com efeito, no que respeita aos actos da secretaria, este art. 161º do CPC (1) estabelece, por um 

lado, que as secretarias asseguram o expediente, autuação e regular tramitação dos processos penden-
tes, nos termos estabelecidos na respectiva lei orgânica, em conformidade com a lei de processo e na 
dependência funcional do magistrado competente, que deve operar a realização oficiosa das diligências 
necessárias para que o fim daqueles despachos possa ser prontamente alcançado (nºs. 1 e 2) e estabelece, 
por outro, que dos actos dos funcionários das secretarias é sempre admissível reclamação para o juiz 
de que dependam e que das omissões e erros dos actos que pratiquem não pode resultar, em qualquer 
caso, prejuízo para as partes (nºs 5 e 6).

Contudo, como se salienta no ac. do STJ, de 2/3/2006, rec. n.º 05B4111, entre o normativo do 
n.º 6 deste artigo (que prescreve não poderem os erros e omissões nos actos praticados pelos funcio-
nários das secções de processos e ou das secções centrais ou gerais dos tribunais prejudicar as partes) 
e o do n.º 1 do art. 201º do mesmo CPC (que se reporta às irregularidades de actos processuais que se 
traduzem em nulidades) há, necessariamente, situações comuns de previsão; como nem todos os erros 
e omissões dos funcionários das secretarias dos tribunais se traduzem em nulidades de actos proces-
suais, a lei estabelece um duplo regime de impugnação: num caso a arguição da nulidade e, no outro, 
a reclamação para o juiz.

«Tendo em conta a letra e o escopo finalístico dos referidos normativos, entre o do n.º 1 do 
artigo 201º e o do n.º 6 do artigo 161º decorre uma relação de generalidade/especialidade.

Assim, quando o erro ou a omissão constituir nulidade geral de actos processuais, o respectivo 
regime, designadamente as vertentes de arguição e de sanação é o especial que decorre dos artigos 201º 
a 208º, e, quando a não constituir, o regime é o previsto no n.º 6 do artigo 161º, todos do Código de 
Processo Civil.

Em consequência, o disposto no n.º 6 do artigo 161º do Código de Processo Civil não pode afectar 
o regime da nulidade geral de actos processuais a que se fez referência, designadamente o ónus de a 
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parte por elas afectado as arguir tempestivamente» (no mesmo sentido, cfr., igualmente, o ac. do STJ, 
de 2/6/2004, rec. n.º 04S474).

3.5. De todo o modo, independentemente da questão de saber se, face à circunstância de não ter 
sido remetida, com a notificação, a cópia da sentença, estamos perante uma nulidade processual (por 
omissão de formalidade prescrita na lei – n.º 1 do citado art. 201º do CPC) ou perante simples omissão 
ou erro em acto praticado pelo funcionário da secretaria, ao qual seja aplicável o regime da reclamação 
para o juiz, nos termos do art. 161º do CPC, o que é verdade é que, em qualquer dos casos, sempre a 
arguição daquela nulidade ou a apresentação da reclamação para o juiz (como entendeu o recorrente) 
teria, nos termos e pelas razões supra expostos, que ser deduzida no prazo de 10 dias contados do seu 
cometimento (nº 1 do art. 153º e n.º 1 do art. 205º, ambos do CPC), não relevando, por essa razão, o 
preceituado no n.º 6 do disso art. 161º do CPC.

E sendo este o sentido da decisão recorrida, ela deve, consequentemente, manter -se, improcedendo, 
portanto, as Conclusões do recurso.

DECISÃO
Nestes termos acorda -se em negar provimento ao recurso e confirmar a decisão recorrida.
Custas pelo recorrente, fixando -se a procuradoria em 1/6.

Lisboa, 26 de Outubro de 2011. — Casimiro Gonçalves (relator) — António Calhau — Isabel 
Marques da Silva.

(1) A inserção deste normativo na reforma processual que entrou em vigor no dia 1/1/1997, visou a generalização de pontos 
de regime dispersos na lei de processo (por exemplo que, no caso da irregularidade consistente na indicação para a defesa de 
prazo superior ao que a lei concedia, devia, em regra, ser aquela admitida no prazo indicado; ou que, no caso da responsabilidade 
do vencido no concernente às custas, esta não devia abranger os actos e incidentes supérfluos nem as diligências e actos que 
devessem ser repetidos por culpa de algum funcionário  - arts. 198º, n.º 3 e 448º, n.º 1, do CPC). 

 Acórdão de 26 de Outubro de 2011.

Assunto:

Oposição à execução fiscal. Necessidade de alegação de factos pelo oponente. Excesso 
de pronúncia. Impossibilidade superveniente da lide na execução.

Sumário:

 I — Determina o artigo 660.º, n.º 2 do CPC que “O juiz deve resolver todas as ques-
tões que as partes tenham submetido à sua apreciação, exceptuadas aquelas 
cuja decisão esteja prejudicada pela solução dada a outras. Não pode ocupar-se 
senão das questões suscitadas pelas partes, salvo se a lei lhe permitir ou impuser 
o conhecimento oficioso de outras”.

 II — Não tendo o oponente invocado qualquer facto relativo à sustação da execução, 
motivada pela falta de averiguação de bens do falido e do responsável subsidiário 
após a declaração da falência, não podia o Juiz, oficiosamente, e sem qualquer 
facto inscrito no probatório sobre a omissão daquela averiguação, conhecer dessa 
questão.

 III — Embora seja do conhecimento oficioso a questão da impossibilidade superveniente 
da lide, não pode o juiz, em processo de oposição à execução fiscal, decretar 
oficiosamente a extinção da instância executiva nestes autos por impossibilidade 
superveniente da lide ocorrida na instância executiva.

Processo n.º: 514/11-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Avelino de Sá Carneiro.
Relator: Exm.º Sr. Cons.º Dr. Valente Torrão.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. A Fazenda Publica, veio recorrer da decisão da Mmª Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal de 
Penafiel, que julgou extinta a instância executiva (processo de execução fiscal nº 4219200101017020), 
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por impossibilidade superveniente da lide, em relação ao oponente Avelino de Sá Carneiro, melhor 
identificado nos autos, apresentando para o efeito, alegações nas quais conclui:

Iª). A Fazenda Pública discorda do julgamento que na sentença recorrida foi feito no âmbito do 
incidente de oposição à execução, em primeiro lugar, porque se pronuncia em excesso em relação ao 
objecto da oposição, incorrendo a sentença num desvalor formal.

IIª). A douta sentença recorrida infringe a delimitação imposta pelo princípio do dispositivo
(art. 660°, n°2, do CPC) à actividade do juiz, que na sua decisão teria de circunscrever-se ao thema 
decidendum definido pelas partes, embora livre na qualificação jurídica dos factos (art. 664° do 
CPC).

IIIª). A oposição à execução, como os demais processos judiciais tributários, está submetida ao 
princípio do dispositivo de alegação das causas de pedir em que se funda o pedido (excepto quanto às 
questões referidas no artº. 175° do CPPT), aos factos concretos que servem de fundamento ao efeito 
jurídico pretendido subsumíveis a qualquer das alíneas do nº 1 do art. 204° do CPPT, em que o oponente 
funda o pedido de extinção da execução.

IVª). Daqui decorre que não é pela circunstância de o oponente protestar contra o chamamento 
à execução, que o Tribunal pode, oficiosamente, conhecer de questão atinente aos actos de trâmite da 
execução exteriores ao debate da legitimidade substantiva do chamado.

Vª). Ademais, funcionando a oposição como uma contestação à pretensão do exequente, ponde-
rando factos modificativos ou extintivos da dívida, ou a sua (in)exigibilidade ao executado, conforme 
resulta dos fundamentos Lopes de Sousa, em nota 5 ao artº 121° do CPPT (aplicável ao processo de 
oposição por via do artº. 211°, n°1, desse diploma),

VIª). oportunidade que não foi dada à Fazenda Pública, tanto quanto é do conhecimento desta.
VIIª). Sem prescindir nem conceder do vício apontado em primeiro, para o caso de assim não se 

entender, e sempre com o maior respeito pelo labor jurisdicional do Tribunal a quo, a Fazenda Pública 
entende que aquele Tribunal fez uma errónea aplicação do direito,

VIIIª) na medida em que fez errónea subsunção do caso concreto às normas adjectivas, mais con-
cretamente as que regem o efeito do processo de falência na execução fiscal, incorrendo num desvalor 
substancial que constitui erro de julgamento.

IXª). A declaração de falência obsta à instauração ou ao prosseguimento de qualquer acção execu-
tiva contra o falido nos termos do nº 3 do artº. 154° do Código dos Processos Especiais de Recuperação 
da Empresa e de Falência.

Xª). Porém, conforme o disposto nos nº 1, 4 e 5 do artº. 180 ° do CPPT, avocados e sustados 
os processos de execução fiscal que se encontravam pendentes e todos os que de novo vierem a ser 
instaurados contra a empresa alvo do despacho judicial de prosseguimento da acção de recuperação 
de empresa ou declarada a falência,

XIª). estes são devolvidos quando finde o processo de falência, não tendo a partir desse momento 
o seu curso próprio impedido, pois que seguirão os termos normais até extinção da execução, nomea-
damente para efectivação da responsabilidade subsidiária.

XIIª). Devolvidos os processos de execução avocados, designadamente o PEF a que se refere o 
incidente onde surgiu o recurso em que se produzem estas alegações, para aí prosseguirem os seus 
ulteriores termos para cobrança das dívidas em causa, porque o produto da venda dos bens da falida 
não foi suficiente para pagar todos os créditos em dívida,

XIIIª). não sendo então viável conduzir a execução contra a executada originária, só por via 
do instituto da reversão da execução contra os responsáveis subsidiários, em relação aos quais não 
promoveu a falência ou insolvência, se mostrava possível à Administração Tributária a cobrança dos 
montantes ainda em dívida.

XIVª). A exigência da aquisição de bens, a priori só tem pertinência quanto ao falido, porque em 
relação a este existe a certeza da conclusão da liquidação do activo levada a cabo naquele processo, já 
não quanto ao responsável subsidiário.

XVª). A Fazenda Pública entende que é este o sentido útil da norma do n° 5 do artº. 180° do CPPT, 
como transparece da referência final feita por Jorge Lopes de Sousa, in CPPT Anotado e Comentado, 
5ª edição, na nota 7 ao dito artigo, pois não se vislumbra justificação para exigir que se averigúe da 
aquisição de bens por quem a letra da lei não identifica especificamente como falido.

XVIª). A Fazenda Pública entende que o sentido útil da norma do n°5 do artº. 180º do CPPT, quanto 
à exigência da aquisição de bens, a priori só tem pertinência quanto ao falido, porque em relação a este 
existe a certeza da conclusão da liquidação do activo levada a cabo naquele processo, já não quanto ao 
responsável subsidiário, pois não se vislumbra justificação para exigir que se averigúe da aquisição de 
bens por quem a letra da lei não identifica especificamente como falido. 

XVIIª). O indicado erro de julgamento afecta a valia intrínseca da decisão subjacente, tendo esta, 
salvo o respeito devido, infringido o nº 3 do artigo 659° do CPC, aplicável por remissão do artº. 2°, 
al. e), do CPPT.

Termos em que deve ser dado provimento ao recurso, revogando-se a douta sentença recorrida.
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2. Em contra alegações, veio o recorrido, Avelino de Sá Carneiro, concluir:
A). A sentença proferida deverá manter-se por aplicar correctamente a Lei ao caso em apreço.
B). A execução que reverteu contra o Recorrido, teve por objecto dívidas de contribuições de IVA 

dos anos de 1998, 1999, 2000 e 2001, sendo a primitiva executada a sociedade SOCIEDADE TEXTIL 
DO TORO Ldª..

C). A execução objecto da reversão foi julgada extinta, e bem, por decisão proferida nestes autos 
ora em recurso.

D). A sociedade devedora - executada foi declarada falida, tendo a respectiva sentença transitada 
em julgado em 11.08.2003 e os processos de execução fiscal contra a mesma sociedade foram apen-
sados ao processo de falência.

E). O Recorrente não tem em atenção o disposto no artº. 180º, n.º 1 do CPPT, pelo qual os pro-
cessos de execução fiscal ficam sustados com a falência.

F). E em tal situação, só poderia haver reversão no caso previsto pelo artº 180º, n.° 5 do CPPT, 
em que teria de ficar provado que o responsável subsidiário tinha adquirido bens depois de declarada 
a falência, o que não aconteceu.

G). Ao surgir a reversão, objecto da presente oposição, existe uma violação dos números 1 e 5 
do artigo 180° do CPPT, o que determina a nulidade de toda a sua tramitação que conduz à ilegalidade 
da reversão efectuada.

H). A reversão não poderia pois prosseguir conforme Acórdão do STA de 31/01/2008.
I). E assim sendo a instância executiva, em relação ao oponente, deveria ser julgada extinta como 

foi.
J). “A reversão é uma verdadeira decisão de chamamento à execução fiscal, logo, não se percebe 

o porquê de alguém ser chamado a um processo de execução fiscal, que como o próprio despacho do 
Serviço de Finanças da Trofa diz, foi anulado.” CONFORME o Recorrente afirmou no artigo 14° da 
sua Oposição.

K). O artigo 204º não contempla a questão invocada na sentença em recurso que é a suspensão 
e avocação das execuções em caso de falência ou insolvência e também que a execução só prossegue 
no caso de os responsáveis subsidiários terem adquirido bens.

L). Estas questões - artigo 180° do CPPT - podem ser levantadas pelos demandados por simples 
requerimento, e não em oposição e podem ser apreciadas livremente pelo juiz.

M). A avocação e suspensão das execuções, pelo teor de tal artigo 1800, nem precisam de ser 
suscitadas pelos demandados, pois os processos são avocados pelo tribunal.

N). Só prosseguem as execuções no caso do número 5 do mesmo artigo 1800.
O). Foi o processo executivo bem julgado extinto, pela sentença em recurso.
P). Há que ter em conta o artigo 176° do CPPT, alínea c), quanto ao processo executivo, dispondo 

a extinção “Por qualquer forma prevista na lei”,
Q). Se a lide não pode prosseguir nos termos do artigo 180º do CPPT, segundo o que estabelecem 

os artigos 2°, deste código, e 287º, alínea e) do CPC a decisão extinguindo a instância está correcta.
R) O artigo 662º do CPC dispõe, no seu número 2, que o juiz não pode ocupar-se senão das 

questões suscitadas pelas partes, mas exceptua: “salvo se a lei permitir ou impuser o conhecimento 
oficioso...”.

S). Ora, aqui estaríamos precisamente no caso de a lei permitir e tal permissão, está contida nas 
disposições atrás referidas - 176° e 180º do CPPT e 287°, alínea e) do CPC.

T). A sentença em recurso não excede o objecto da oposição.
U). O artigo 124° ex - vi artigo 211º do CPPT, dispõe o artigo 124° do CPPT, nº 1: “Na sentença, 

o tribunal apreciará prioritariamente os vícios que conduzem à declaração de inexistência ou nulidade 
do acto impugnado e, depois, os vícios arguidos que conduzam à sua anulação”.

V). É isso que é feito na sentença.
Termos em que deve a sentença proferida manter-se com as legais consequências.
3. O MP emitiu o parecer constante de fls. 213/216, no qual se pronuncia pela improcedência do 

recurso.
4. Colhidos os vistos legais, cabe decidir.
5. Com interesse para a decisão foram dados como provados em 1ª instância os seguintes factos:
1.°) - Com base nas certidões de dívida da responsabilidade da empresa “Sociedade Têxtil do 

Toro, Ldª”, antes designada por “Fábrica de Tecidos Satêxtil, NIPC 500 055 157, procedeu o Serviço 
de Finanças da Trofa, em 05.06.2001, à instauração do processo executivo n.°42 19200101017020 e 
respectivos apensos, por dívidas de Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) dos anos de 1998, 1999, 
2000 e 2001, com base nos respectivos títulos executivos no montante global de 724 318,69 euros - cfr. 
Informação de fls. 10 e docs. de fls. 13 a 55 dos autos.

2.°) - Por sentença proferida em 27 de Junho de 2003 no Processo n.º 1205/2002, que correu ter-
mos no 4.° Juízo Cível do Tribunal Judicial de Santo Tirso, a devedora originária foi declarada falida 
- cfr. doc. de fls. 56 dos autos.
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3º) - Deu entrada no Serviço de Finanças da Trofa em 02.06.2008, o montante respeitante ao 
rateio, no valor de 14 166,42 euros, que se aplicou em juros de mora - cfr. cópia de guia de pagamento 
que se junta a fls. 57 e 58 dos autos.

4.°) - Os autos de falência encontram-se findos - cfr. docs. de fls. 59 e 60 dos autos.
5º) - O ora Oponente foi gerente da sociedade executada desde 09.02.1983 - cfr. docs. de fls. 61 

a 68 dos autos.
6.°) - Em 13.01.2009 foi proferido despacho para audição (reversão), direito exercido, fora de 

prazo pelo ora Oponente, após 2ª notificação emitida pelo Serviço de Finanças, em 23.02.2009, sob o 
registo RC128065110PT - cfr. docs, de fls. 69 a 80 dos autos.

7.°) - O ora Oponente foi citado para a execução a 5.03.2009, nos termos dos n.°s l e 2 do artº. 236° 
do Código de Processo Civil - cfr. docs. de fls. 84 a 86 dos autos.

8.°) - A presente petição inicial de Oposição deu entrada no Serviço de Finanças a 06.04.2009 sob 
o n° 3166, remetida via CTT, sob registo RC02930477 1 PT, datado de 03.04.2009.

6. A recorrente imputa à decisão recorrida os seguintes vícios:
a) Vício de excesso de pronúncia (conclusões Iª a VIª);
b)Vício de errónea aplicação do direito (conclusões VIIª a XVIIª).
Comecemos por conhecer da 1ª questão.
VI.1. Entende a recorrente que a sentença recorrida cometeu excesso de pronúncia uma vez que a 

oposição à execução está submetida ao princípio do dispositivo de alegação das causas de pedir em que 
se funda o pedido (excepto quanto às questões referidas no artº. 175° do CPPT), aos factos concretos 
que servem de fundamento ao efeito jurídico pretendido, subsumíveis a qualquer das alíneas do nº 1 
do artº. 204° do CPPT, em que o oponente funda o pedido de extinção da execução.

Por isso, não pode o Tribunal, oficiosamente, conhecer de questão atinente aos actos de trâmite 
da execução exteriores ao debate da legitimidade substantiva do chamado.

Por sua vez, o recorrido entende que não podendo a lide prosseguir em face do disposto no artº 180º 
do CPPT, estamos perante questão de conhecimento oficioso, pelo que não ocorre o invocado excesso 
de pronúncia.

Por outro lado, dispõe o artigo 124° do CPPT, nº 1: “Na sentença, o tribunal apreciará priori-
tariamente os vícios que conduzem à declaração de inexistência ou nulidade do acto impugnado e, 
depois, os vícios arguidos que conduzam à sua anulação”, e é isso que é feito na sentença.

Vejamos então. 
O artº 668º, nº 1, alínea d) do CPC determina que a sentença é nula quando o juiz deixe de 

pronunciar-se sobre questões que devesse apreciar ou conheça de questões de que não devia tomar 
conhecimento.

E determina o artº 660º, nº 2 do mesmo diploma que “O juiz deve resolver todas as questões que 
as partes tenham submetido à sua apreciação, exceptuadas aquelas cuja decisão esteja prejudicada 
pela solução dada a outras. Não pode ocupar-se senão das questões suscitadas pelas partes, salvo se 
a lei lhe permitir ou impuser o conhecimento oficioso de outras”. 

Na petição de oposição o oponente apenas veio invocar como fundamentos da oposição os se-
guintes:

a) Prescrição da dívidas de alguns anos (conclusões 1ª a 12ª).
b) Inexigibilidade da dívida de 2001 (conclusão 13ª).
c) Ausência de culpa na insuficiência do património (conclusões 14ª a 25ª).
Em parte alguma do seu articulado o recorrido (oponente) veio suscitar a questão de que a sentença 

se ocupou oficiosamente, isto é a da ilegalidade do despacho de reversão, por a Administração Tributária, 
posteriormente à falência, não ter apurado se o falido ou o subsidiário tinham adquirido bens.

Assim, não tendo tal questão suscitada pelo oponente, não podia o Juiz dela conhecer, pelo que se 
mostram violadas as normas dos artºs 668º, nº 1, alínea d), 660º, nº 2 e 659º, nº 3, todos do CPC.

E é aqui irrelevante o mencionado na conclusão da alínea U) das contra-alegações do recorrido 
quanto à ordem do conhecimento dos vícios, uma vez que essa norma se refere aos vícios imputados 
ao acto tributário, que não estão em causa nos autos. 

É certo que a impossibilidade superveniente da lide é de conhecimento oficioso. Porém, essa 
impossibilidade tem de reportar-se ao processo em que a mesma é decretada.

No caso dos autos, estamos perante um processo de oposição à execução fiscal. Porém, o que se 
decretou foi a extinção da “instância executiva em relação ao oponente Avelino de Sá Carneiro, nos 
termos do artº 287º, alínea e) do Código de Processo Civil por impossibilidade superveniente da lide, 
aplicável por força do artº 2º, alínea e) do Código de Procedimento e de Processo Tributário”..

Pelo que ficou dito, o juiz não podia conhecer oficiosamente da questão acima referida, nem de-
cretar a extinção da instância executiva nestes autos com fundamento na impossibilidade superveniente 
do prosseguimento daquela.
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VII. Nestes termos e pelo exposto, concede-se provimento ao recurso, anula-se a decisão recor-
rida e ordena-se a baixa dos autos para prosseguimento da tramitação da oposição e conhecimento das 
questões suscitadas pelo oponente. 

Custas pelo recorrido neste Supremo tribunal, dado que contra-alegou e ficou vencido.

Lisboa, 26 de Outubro de 2011. — Valente Torrão (relator) — Dulce Neto — Casimiro Gonçalves. 

 Acórdão de 26 de Outubro de 2011.

Assunto:

Impugnação judicial. Tempestividade da impugnação. IRS. Artigo 102.º do CPPT. 
Artigo 140.º, n.º 4, alínea a) do CIRS.

Sumário:

A partir da data da entrada em vigor da Lei n.º 60-A/05, de 30 de Dezembro (Orçamento 
do Estado para 2006), o prazo para deduzir impugnação judicial contra um acto de 
liquidação de IRS é de 90 dias (artigos 140.º, n.º 1 do CIRS e 102.º, n.º 1 do CPPT), 
contados a partir dos 30 dias seguintes ao da notificação da liquidação (artigo 
140.º, n.º 4, alínea a) do CIRS), quer da liquidação resulte ou não imposto a pagar.

Processo n.º: 517/11-30.
Recorrente: Elídio Gonçalves Silva e outra.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relatora: Exm.ª Sr.ª Cons.ª Dr.ª Isabel Marques da Silva.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

- Relatório -
1 – Elídio Gonçalves Silva e Maria Antonieta Salvador Batalha, com os sinais dos autos, recor-

rem para este Supremo Tribunal da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria, de 18 de 
Fevereiro de 2011, que, nos autos de impugnação deduzida pelos ora recorrentes contra a liquidação 
adicional de IRS do ano de 2008, julgou procedente a excepção de caducidade invocada pela F.P., 
absolvendo-a do pedido, por intempestividade.

Os recorrentes terminam as suas alegações de recurso formulando as seguintes conclusões: 
1 – A sentença recorrida julgou extemporânea a petição inicial de impugnação de liquidação de 

IRS apresentada pelos ora Recorrentes no dia 19 de Abril de 2010 e julgou procedente a excepção de ca-
ducidade deduzida pela Fazenda Pública, absolvendo-a do pedido ali formulado pelos Recorrentes.

E fez tal julgamento com base no entendimento de que, 
2 – Como os ora Recorrentes foram notificadas da liquidação de IRS impugnada no dia 5 de 

Janeiro de 2010 e daquela liquidação não resultou imposto a pagar, é aplicável ao caso dos autos o 
disposto no art. 102.º, alínea a), do CPPT, por força do qual o prazo de 90 dias para apresentar a 
presente impugnação começou a correr a partir daquela data (5 de Janeiro de 2010) e que, por isso, 
a impugnação apresentada pelos aqui Recorrentes no dia 19 de Abril de 2010 é extemporânea.

3 – Aquela decisão do Tribunal “a quo” padece de erro na determinação da norma jurídica 
aplicável.

É que, 
4 – Ao contrário do defendido na douta Sentença recorrida, ao caso dos autos (impugnação 

judicial de uma liquidação de IRS) não é aplicável o disposto no art. 102º, alínea e), do C.P.P.T., mas 
sim o que, especificamente, prevê o art. 140.º do Código do IRS para a impugnação judicial de toda e 
qualquer liquidação de IRS e que não faz qualquer distinção consoante da liquidação de IRS resulte 
ou não imposto a pagar.

5 – O invocado art. 140.º do Código do IRS prevê, no seu n.º 1, que os sujeitos passivos do IRS 
podem impugnar a respectiva liquidação “nos termos e com os fundamentos estabelecidos no Código 
de Procedimento e de processo Tributário”.

Mas
6 – Também prevê na alínea a) do seu n.º 4 que o prazo de impugnação se conta a partir dos 

30 dias seguintes ao da notificação da liquidação
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Ora
7 – Sendo, como é, uma norma excepcional que tem por âmbito as liquidações de IRS (leia-se, 

qualquer liquidação de IRS, resulte ou não dela pagamento de imposto), aquele n.º 4 prevalece sobre 
a regra geral contida no art. 102.º do C.P.P.T..

O que significa que
8 – O prazo para apresentar a impugnação judicial de uma liquidação de IRS é de 90 dias (tal 

como previsto no art. 102.º do C.P.P.T.) que se conta a partir dos 30 dias seguintes à data em que o 
contribuinte for notificado da liquidação (por força do disposto no art. 140.º do Código do IRS).

Assim sendo, como é,
9 – Tendo os Recorrentes sido notificados da liquidação de IRS impugnada no dia 5 de Janeiro 

de 2010, o prazo para apresentarem a respectiva impugnação apenas começou a correr no dia 4 de 
Fevereiro de 2010 e terminou no dia 5 de Maio de 2010.

O que impõe, como necessária, a conclusão de que, 
10 – Tendo a presente impugnação sido apresentada no dia 19 de Abril de 2010, ela foi apre-

sentada muito antes do termo do prazo e que, por isso, ela foi, sem dúvida nenhuma, apresentada 
tempestivamente.

Termos em que
Deverão Vossas Excelências revogar a douta Sentença recorrida, procedendo-se à sua substituição 

por Acórdão que julgue improcedente a excepção de caducidade da impugnação judicial apresentada 
pelos aqui Recorrentes e que foi deduzida pela Fazenda Pública. 

2 - Não foram apresentadas contra-alegações.
3 - O Excelentíssimo Procurador-Geral adjunto junto deste Tribunal emitiu o parecer de fls. 96 a 

98, no qual conclui que face ao previsto nos n.º 4 al. a) do art. 140.º do C. do IRS, interpretado como 
sendo ainda de aplicar ao caso do recorrente, o recurso é de proceder (fls. 98 dos autos).

Notificadas as partes do parecer do Ministério Público (fls. 99 a 101 dos autos), nada vieram 
dizer.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
- Fundamentação -
4 – Questão a decidir
É a de saber se, como decidido, é intempestiva a impugnação apresentada tendo por objecto 

liquidação de IRS do ano de 2008.
5 – Matéria de facto
Constam do probatório fixado na sentença recorrida os seguintes factos (que numerámos):
1 – No dia 5 de Janeiro de 2010 os impugnantes foram notificados da liquidação adicional de 

IRS n.º 20094004988840, referente ao ano de 2008 (fls. 17 e 62);
2 – Da referida liquidação não consta qualquer imposto a pagar (fls. 17);
3 – A presente impugnação foi apresentada, por correio, em 19 de Abril de 2010 (fls. 41).
6 – Apreciando
6.1 Da intempestividade da impugnação
A sentença recorrida, a fls. 68 a 70 dos autos, julgou procedente a excepção de caducidade do 

direito de impugnar, invocada pela Fazenda Pública na sua contestação, absolvendo-a do pedido, por 
ter entendido que no caso em apreço, não havendo imposto a pagar aplica-se a alínea e), do art. 102.
º do CPPT, segundo o qual o prazo de 90 dias para impugnar se conta da notificação dos restantes 
actos que possam ser objecto de impugnação autónoma e que tendo a referida noticação ocorrido em 
5 de Janeiro de 2010, forçoso é concluir que a petição inicial apresentada em 19 de Abril de 2010 é 
extemporânea (cfr. sentença recorrida, a fls. 69 dos autos).

Discordando do decidido, alegam os recorrentes, em síntese, que o termo inicial do prazo para 
deduzir impugnação judicial contra actos de liquidação de IRS é o fixado na alínea a) do n.º 4 do artigo 
140.º do respectivo Código, contando-se, pois, a partir dos 30 dias seguintes ao da notificação da li-
quidação, independentemente de haver ou não imposto a pagar, prevalecendo o disposto nesta norma 
sobre o disposto no CPPT, em razão do seu carácter excepcional.

O Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto junto deste Tribunal emitiu parecer no sentido do 
provimento do recurso, por se lhe afigurar aplicável ao caso dos autos o disposto na alínea a) do n.º 4 
do artigo 140.º do Código do IRS (CIRS).

Vejamos.
Dispõe o artigo 102.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT), sob a epígrafe 

“Impugnação judicial. Prazo de apresentação” que:
1 - A impugnação será apresentada no prazo de 90 dias contados a partir dos factos seguintes:
a) Termo do prazo para pagamento voluntário das prestações tributárias legalmente notificadas 

ao contribuinte;
b) Notificação dos restantes actos tributários, mesmo quando não dêem origem a qualquer li-

quidação;



1889

c) Citação dos responsáveis subsidiários em processo de execução fiscal;
d) Formação da presunção de indeferimento tácito;
e) Notificação dos restantes actos que possam ser objecto de impugnação autónoma nos termos 

deste Código;
f) Conhecimento dos actos lesivos dos interesses legalmente protegidos não abrangidos nas 

alíneas anteriores.
2 - Em caso de indeferimento de reclamação graciosa, o prazo de impugnação será de 15 dias 

após a notificação.
3 - Se o fundamento for a nulidade, a impugnação pode ser deduzida a todo o tempo.
4 - O disposto neste artigo não prejudica outros prazos especiais fixados neste Código ou noutras 

leis tributárias. 
Dispõe, por sua vez, o artigo 140.º do CIRS, sob a epígrafe “Reclamações e impugnações”, 

que: 
1 - Os sujeitos passivos do IRS, os seus representantes e as pessoas solidária ou subsidiariamente 

responsáveis pelo pagamento do imposto podem reclamar contra a respectiva liquidação ou impugná-la 
nos termos e com os fundamentos estabelecidos no Código de Procedimento e de Processo Tributá-
rio.

2 - Pode igualmente ser objecto de reclamação ou de impugnação, por parte do titular dos rendi-
mentos ou do seu representante, a retenção de importâncias total ou parcialmente indevidas, sempre 
que se verifique a impossibilidade de ser efectuada a correcção a que se refere o n.º 4 do artigo 98.º ou 
de o respectivo montante ser levado em conta na liquidação final do imposto.

3 - Podem ainda exercer a faculdade prevista no n.º 1 as entidades que, no âmbito da substituição 
tributária, tenham entregue por erro importância superior ao imposto retido, ou as que, em cumprimento 
da obrigação de liquidação autónoma, tenham praticado algum erro na liquidação.

4 - Os prazos de reclamação e de impugnação contam-se nos termos seguintes:
a) A partir dos 30 dias seguintes ao da notificação da liquidação; 
b) Revogada.) 
c) A partir do dia 20 de Janeiro do ano seguinte àquele a que a retenção disser respeito, nos casos 

previstos no n.º 2; 
d) A partir do dia 20 de Janeiro do ano seguinte àquele a que a retenção disser respeito ou a partir 

da data de pagamento do imposto que autonomamente deva ser liquidado e entregue nos cofres do 
Estado, nos casos previstos no n.º 3. 

5 - A reclamação ou impugnação do acto de fixação dos rendimentos que não dê origem a liqui-
dação de IRS será efectuada nos termos e prazo previstos no Código de Procedimento e de Processo 
Tributário.

A actual redacção da alínea a) e a revogação da alínea b) do n.º 4 do artigo 140.º do CIRS foi 
introduzida pela Lei n.º 60-A/05, de 30 de Dezembro (Orçamento do Estado para 2006). 

Na redacção anterior do n.º 4 do artigo 140.º do CIRS (introduzida pela Lei n.º 198/2001, de 
3 de Julho), estabelecia-se que: «Os prazos de reclamação e de impugnação contam-se nos termos 
seguintes: a) A partir do termo do prazo para pagamento voluntário do imposto, nos casos em que da 
liquidação final resulte imposto a pagar; b) A partir dos 30 dias seguintes àquele em que a notificação 
tiver sido efectuada, nos casos em que da liquidação final resulte imposto a reembolsar ou não haja 
lugar a pagamento ou a reembolso.

Em face dos preceitos legais transcritos é inequívoco ser de 90 dias o prazo de impugnação judicial 
de uma liquidação de IRS (cfr. o n.º 1 do artigo 140.º do CIRS e o corpo do n.º 1 do artigo 102.º do 
CPPT), sendo apenas controverso se os 90 dias do prazo, no caso de uma liquidação de IRS da qual não 
resulta qualquer imposto a pagar (cfr. o n.º 2 do probatório), se contam a partir da data da notificação 
da liquidação, ex vi da alínea e) do n.º 1 do artigo 102.º do CPPT, como decidido, ou se, pelo contrário 
e como alegado, se contam a partir dos 30 dias seguintes ao da notificação da liquidação, ex vi do 
disposto na alínea a) do n.º 4 do artigo 140.º do CIRS.

Resulta expressamente do disposto no n.º 4 do artigo 102.º do CPPT que o teor do referido preceito 
não prejudica outros prazos especiais fixados neste Código ou noutras leis tributárias, constituindo 
as alíneas o n.º 4 do artigo 140.º do Código do IRS normas especiais, aplicáveis ao IRS, relativamente 
ao disposto nas alíneas do n.º 1 do artigo 102.º do CPPT, não quanto ao prazo de impugnação propria-
mente dito, mas quanto ao termo inicial da sua contagem, normas estas que hão-de prevalecer sobre a 
norma geral contida no CPPT precisamente em razão da especialidade do seu objecto e da disciplina 
especial que consagram.

Ora, se assim é, necessariamente se deve concluir que o termo inicial do prazo para deduzir im-
pugnação judicial contra uma liquidação de IRS, quer dela resulte ou não imposto a pagar (pois que a 
lei, desde 1 de Janeiro de 2006 – data da entrada em vigor da Lei n.º 60-A/05, de 30 de Dezembro, que 
deu nova redacção à alínea a) do n.º 4 do artigo 140.º do CIRS e revogou a sua alínea b) -, não distin-
gue entre um e outro caso, antes conferiu tratamento uniforme a ambos, o que fez, aliás, estendendo 
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aos casos de impugnação (ou reclamação) da liquidação da qual resulte imposto a pagar a solução 
que antes consagrava já para os casos em que da liquidação final resulte imposto a reembolsar ou não 
haja lugar a pagamento ou a reembolso – cfr. as alíneas a) e b) do n.º 4 do artigo 140.º do Código do 
IRS, na redacção da Lei n.º 198/2001, de 3 de Julho), se conta a partir dos 30 dias seguintes ao da 
notificação da liquidação.

Em conformidade, atendendo a que a liquidação impugnada foi notificada aos ora recorrentes 
em 5 de Janeiro de 2010 (cfr. o n.º 1 do probatório fixado) e que a impugnação foi apresentada em 
19 de Abril de 2010 (cfr. o n.º 3 do probatório), tem necessariamente de concluir-se tê-lo sido tem-
pestivamente, pois que o foi dentro do prazo de 90 dias contado a partir dos 30 dias seguintes ao da 
notificação da liquidação.  

Haverá, pois, que revogar a sentença recorrida que assim o não julgou, julgando-se, ao invés, tem-
pestiva a impugnação e baixando os autos ao tribunal “a quo” para conhecimento do mérito desta.

O recurso merece provimento. 
- Decisão - 
7 - Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do 

Supremo Tribunal Administrativo, em conceder provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida e 
julgar tempestiva a impugnação deduzida, baixando os autos à primeira instância para conhecimento 
do mérito da impugnação, se a tal nada mais obstar.

Sem custas, pois a recorrida não contra-alegou.

Lisboa, 26 de Outubro de 2011. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Francisco Rothes — An-
tónio Calhau. 

 Acórdão de 26 de Outubro de 2011.

Assunto:

Prescrição tributária. Seu objecto. Artigo 48.º, n.º 1 da LGT.

Sumário: 

O objecto da prescrição tributária são dívidas tributárias, como expressamente dispõe 
o n.º 1 do artigo 48.º da LGT, e não liquidações, menos ainda liquidações das quais 
nenhuma dívida resulte.

Processo n.º: 570/11-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Auto Munique - Comércio e Representação de Automóveis, SA.
Relatora: Exm.ª Sr.ª Cons.ª Dr.ª Isabel Marques da Silva.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

- Relatório -
1 – A FAZENDA PÚBLICA recorre para este Supremo Tribunal da sentença do Tribunal Ad-

ministrativo e Fiscal de Viseu, de 14 de Fevereiro de 2011, que, na impugnação deduzida por AUTO 
MUNIQUE – COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES AUTOMÓVEIS, S.A., com os sinais dos autos, 
contra liquidação de IRC relativo ao ano de 1999 e contra a fixação de prejuízos fiscais em IRC relativos 
ao ano de 1997, julgou extinta a instância, por inutilidade superveniente da lide.

A recorrente termina as suas alegações de recurso apresentando as seguintes conclusões (que vão 
por nós numeradas):

1 – Incide o presente recurso sobre, a aliás douta sentença, que julgou extinta a instância por 
inutilidade superveniente da lide, nos termos do art. 287.º, alínea e) do CPC, com relação às liqui-
dações impugnadas de IRC do ano de 1999 e do acto de fixação dos prejuízos fiscais do exercício de 
1997, por se ter verificado a prescrição;

2 – Estão em causa nos presentes autos de impugnação duas situações distintas, a saber: por um 
lado, a liquidação de IRC do exercício de 1999, sob o n.º 8310008523, cujo montante global ascende 
a € 4.588,76 e, por outro lado, o acto de fixação de prejuízos fiscais do ano de 1997;
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3 – O presente Recurso incide apenas sobre a decisão proferida, na parte em que declarou prescrito 
o acto de fixação de prejuízos fiscais relativo ao ano de 1997, não se questionando, pois, a prescrição 
da liquidação de IRC do exercício de 1999;

4 – A questão que importa colocar é a de saber se se verifica a prescrição em relação ao acto de 
fixação dos prejuízos fiscais do ano de 1997. Antecipando a resposta, somos de parecer e salvo melhor 
entendimento, que não;

5 – Desde logo, o disposto no art.º 48.º n.º 1 da LGT, é claro: “As dívidas tributárias prescrevem 
… no prazo de oito anos contados, nos impostos periódicos, a partir do termo do ano em que se veri-
ficou o facto tributário …”;

6 – Da leitura do referido normativo legal retira-se que o pressuposto base para que se verifique 
uma situação de prescrição reside na existência de uma concreta dívida de natureza tributária, sendo 
que no caso vertente estamos perante um acto que fixou prejuízos fiscais em IRC do ano de 1997, não 
existindo uma qualquer dívida à Administração Fiscal (contrariamente ao exercício de 1999, que deu 
origem a uma liquidação a pagar);

7 – Compulsados os presentes autos, verifica-se que no articulado 1º da petição (no seu ponto 2), 
a impugnante contesta o acto de fixação dos prejuízos fiscais relativo ao ano de 1997, no montante 
de € 53.472,54;

8 – Não obstante as correcções efectuadas, o valor da liquidação n.º 8910005481 é igual a zero, 
porquanto, as correcções realizadas pela inspecção tributária produziram efeitos, mas consubstanciaram 
um corte de prejuízos fiscais, não tendo originado uma liquidação com imposto a pagar;

9 – A situação é patente da análise do quadro de fls. 7 do processo administrativo, daí resul-
tando que a respeito do exercício de 1997, havia sido declarado um montante de prejuízos fiscais de 
€ 57.601,28, mas que em virtude de correcções efectuadas com recurso a métodos indirectos, determinou 
a fixação do valor de prejuízos fiscais para € 53.472,54;

10 – Ora, não havendo dívida, também não é possível a declaração da prescrição;
11 – Decorre do preceituado no art. 304.º, n.º 1 do Código Civil que o instituto da prescrição 

consiste na faculdade concedida ao devedor de, após ter decorrido determinado prazo previsto na lei, 
recusar o cumprimento da prestação e opor-se ao seu exercício coercivo, com a consequente extinção 
do direito de o credor proceder à cobrança;

12 – Como refere Jorge Lopes de Sousa na sua obra intitulada “Sobre a prescrição da obrigação 
tributária”, 2.ª edição 2010, Áreas Editora (capítulo 1.1, fls. 16) “De qualquer forma, desta dificuldade 
de distinção teórica da prescrição e caducidade não resultam, no direito tributário, quaisquer dificul-
dades relativas à determinação do campo de aplicação de cada um dos regimes, pois eles resultam 
perfeitamente definidos dos arts. 45.º e 48.º da LGT: o regime da caducidade aplica-se ao direito de 
liquidar tributos; o regime da prescrição é aplicável ao direito de cobrar coercivamente dívidas de 
tributos, previamente liquidadas”.

13 – De conformidade com a posição do mesmo autor, plasmada na obra citada “Para impedir 
a prescrição é necessário que a cobrança da dívida se efectue dentro do prazo prescricional, tendo em 
conta as situações de interrupção e suspensão previstas na lei”;

14 – Subscrevendo ainda Jorge Lopes de Sousa, obra citada (fls. 18, capítulo 1.4.1), a propósito 
dos efeitos da prescrição “Para a generalidade das obrigações, o decurso do prazo de prescrição não 
implica uma extinção da obrigação, tendo como consequência poder o beneficiário da prescrição re-
cusar o cumprimento da prestação ou de se opor, por qualquer modo, ao exercício do direito prescrito 
(art. 304.º, n.º 1 do Código Civil)”;

15 – O que quer dizer que, uma vez decorrido o prazo de prescrição, deixa a obrigação de existir 
como civil, portanto, como obrigação exigível coercivamente, persistindo apenas como obrigação natural;

16 – Mais: Refere Jorge Lopes de Sousa in obra citada “A obrigação tributária é uma obrigação 
em dinheiro (artº 40º, nº1 da LGT). Em consonância com o regime previsto no art. 304.º do Código 
Civil, decorrido o prazo de prescrição, o contribuinte pode recusar-se a pagar e, se for instaurada 
execução fiscal para cobrança coerciva, pode deduzir oposição, invocando a prescrição”;

17 – Atento todo o exposto, não podia a sentença recorrida declarar a prescrição em relação a um 
acto de fixação de prejuízos fiscais, do qual não resultou qualquer liquidação de imposto a pagar;

18 – Pois que, a obrigação tributária passível de ser considerada prescrita consubstancia uma 
obrigação em dinheiro, o que não sucede no caso dos autos, em relação ao ano de 1997, porque a 
Administração Fiscal não exigiu da impugnante qualquer valor a pagar;

19 – Por outro lado, para que possa ocorrer uma situação de prescrição supõe-se e exige-se 
a prévia existência de uma dívida e a possibilidade da sua cobrança por parte do credor tributário, 
inclusive cobrança coerciva se, terminado o prazo de pagamento voluntário, não for objecto de pa-
gamento pelo sujeito passivo;

20 – Como defende Jorge Lopes de Sousa, o regime da prescrição é aplicável ao direito de cobrar 
coercivamente dívidas de tributos, previamente liquidadas, o que não sucede no caso em apreço;
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21 – Ou seja, não havendo dívida tributária, não podia o Meritíssimo Juiz declarar prescrito o 
acto de fixação de prejuízos fiscais em IRC do exercício de 1997, como se de uma dívida se tratasse;

22 – Até porque a possibilidade de haver prescrição implica a faculdade do credor exigir o pagamento 
da dívida no prazo legal, para tanto socorrendo-se do processo executivo em vista da cobrança coerciva da 
dívida, sendo que inexistindo dívida, o credor nada tem a exigir, porque nada o sujeito passivo terá a pagar;

23 – Em face do exposto, conclui-se que a sentença recorrida, fez uma aplicação inadequada do 
disposto nos art.º 48.º e 40.º, n.º 1, ambos da LGT e do artigo 304.º do Código Civil.

Termos em que, deve ser dado provimento ao presente recurso, ordenando-se, em consequência, a 
substituição parcial da douta sentença recorrida, por outra em que se julgue inverificada a prescrição 
relativa a IRC do exercício de 1997, com as legais consequências.

2 – Não foram apresentadas contra-alegações.
3 – O Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto junto deste Tribunal no seu parecer junto aos 

autos a fls. 107 pronunciou-se no sentido de que é de julgar o recurso procedente, pois que tendo sido 
impugnado a fixação de prejuízos fiscais, não era de declarar a prescrição, a qual é de reportar a 
“dívidas tributárias”, conforme resulta do disposto na parte inicial do art. 48.º n.º 1 da LGT.

Notificadas as partes do parecer do Ministério Público (fls. 108 a 110 dos autos), nada vieram 
dizer.  

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
- Fundamentação -
5 – Questão a decidir
É a de saber se, como decidido, pode ser declarada a prescrição relativamente a um acto de fixação 

de prejuízos fiscais relativos a um ano (1997) no qual não foi apurado qualquer imposto a pagar.
6 – Matéria de facto
Na sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu objecto do presente recurso foram dados 

como provados os seguintes factos:
A) Nestes autos impugna-se a liquidação n.º 8310008523, referente a IRC do ano de 1999 e o acto 

de fixação dos prejuízos fiscais, relativa ao ano 1997, cfr. fls. 12 e 13 dos presentes autos, elementos 
aqui dados por reproduzidos o mesmo se dizendo dos demais infra referidos;

B) A Impugnante apresentou, em 15-02-2002, pedido de revisão da matéria tributável, nos termos 
do art. 91.º da Lei Geral Tributária, onde foi proferida decisão em 05-04-2002, vide fls. 26 a 30 dos 
presentes autos e 7 e 8 do P.A. apenso;

C) Os presentes autos foram instaurados em 18-06-2003 e, por razões estranhas à Impugnante, 
pararam entre Janeiro de 2004 e 13-12-2005, cfr. fls. 41 e 43 dos presentes autos;

D) O processo de execução destinado à cobrança coerciva da quantia originada na liquidação em 
causa nestes autos foi instaurada no dia 20-11-2002, ocorrendo a citação do executado em 15-01-2003. 
Não se verificou qualquer pagamento ou adesão ao “Plano Mateus”, nem foi prestada qualquer garantia, 
nomeadamente por inexistência de bens, cfr. informação de fls. 72 e 75 dos presentes autos.

7 – Apreciando.
7.1 Do objecto da prescrição tributária  
A sentença recorrida, a fls. 80 a 83 dos autos, julgou extinta a instância, por inutilidade superve-

niente da lide, nos termos do art. 287º, al. e) do CPC, aplicável ex vi do disposto no artº 2º, al. e) do 
Código de Procedimento e de Processo Tributário, relativamente às liquidações impugnadas, nos autos 
de impugnação tendo por objecto a liquidação n.º 8310008523, pela qual lhe foi imputada uma dívida 
no montante de € 4.588,76, referente a IRC do ano de 1999, bem como o acto de fixação dos prejuízos 
fiscais, relativa ao ano de 1997 (cfr. sentença recorrida a fls. 83, verso, e 80, frente, dos autos).

Discorda do decidido, na parte em que declarou prescrito o acto de fixação de prejuízos fiscais 
relativo ao ano de 1997, não se questionando, pois, a prescrição da liquidação de IRC do exercício de 
1999 (cfr. conclusão 3.º das alegações de recurso) a Fazenda Pública, por entender, em síntese, que a 
declaração de prescrição tem por objecto dívidas tributárias (artigo 48.º n.º 1 da Lei Geral Tributária 
– LGT), sendo que no caso vertente estamos perante um acto que fixou prejuízos fiscais em IRC do ano 
de 1997, não existindo uma qualquer dívida à Administração Fiscal (contrariamente ao exercício de 
1999, que deu origem a uma liquidação a pagar), pois que não obstante as correcções efectuadas, o 
valor da liquidação n.º 8910005481 é igual a zero, porquanto, as correcções realizadas pela inspecção 
tributária produziram efeitos, mas consubstanciaram um corte de prejuízos fiscais, não tendo originado 
uma liquidação com imposto a pagar. Sustenta, pois, que não havendo dívida, também não é possível 
a declaração da prescrição, pelo que ao tê-la declarado relativamente à fixação dos prejuízos fiscais 
do ano de 1997 o tribunal “a quo” incorreu em erro de julgamento, violando o disposto nos artigos 48.º 
e 40.º n.º 1 da LGT e 304.º do Código Civil. 

Vejamos.
Não nos oferece dúvida alguma que o objecto da prescrição tributária são dívidas tributárias, 

como expressamente o n.º 1 do artigo 48.º da LGT, e não liquidações, menos ainda liquidações das 
quais nenhuma dívida resulte. 
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Em geral, a prescrição extingue o direito do credor a exigir o cumprimento coercivo da prestação, 
ou, visto da perspectiva do devedor, confere ao beneficiário desta a faculdade de recusar o cumpri-
mento da prestação ou de se opor, por qualquer modo, ao exercício do direito prescrito (cfr. o n.º 1 do 
artigo 304.º do Código Civil). Ora, o direito que o credor tributário pode ver-se impedido, em razão 
do decurso do prazo prescricional, de exigir coercivamente ao devedor de imposto é o seu direito de 
crédito, satisfeito através do pagamento de prestação pecuniária (cfr. o n.º 1 do artigo 40.º da LGT), daí 
que onde não haja prestação a exigir não pode a prescrição do direito do devedor ao seu cumprimento 
ser declarada, por impossibilidade de objecto. 

No caso dos autos - em que se impugnava uma liquidação de IRC (do exercício de 1999) da 
qual resultava imposto a pagar e uma correcção aos prejuízos fiscais do exercício de 1997 (da qual 
não resultava imposto a pagar, mas que o impugnante atacou igualmente porque o imposto a pagar 
em 1999 resultava, designadamente, da impossibilidade de dedução do prejuízo fiscal do ano de 1997 
porque apurado por métodos indirectos de determinação da matéria tributável – cfr. o artigo 36.º da 
sua petição inicial de impugnação, a fls. 10 dos autos) -, o tribunal “a quo” veio a julgar prescritas 
ambas as obrigações tributárias, determinando a extinção da instância por inutilidade superveniente 
da lide, justificando, com apelo a JORGE LOPES DE SOUSA, a decisão na consideração de que 
“tendo a impugnação subjacente o interesse do impugnante em não ser obrigado a pagar a quantia a 
que o acto tributário se refere, acto este que tem força executiva, se transcorreu o prazo de prescri-
ção da obrigação tributária cuja liquidação se impugnou, «o contribuinte não poderá ser obrigado a 
pagar coercivamente aquela obrigação», pelo que «decorrido o prazo de prescrição, em casos deste 
tipo, o impugnante deixa de ter qualquer interesse na anulação ou declaração de nulidade do acto 
impugnado, pois, mesmo sem esta anulação ou declaração, não poderá ser obrigado a pagar coer-
civamente a quantia que é objecto do acto impugnado “ (cfr. sentença recorrida, a fls. 83, frente e 
verso, dos autos).

Da justificação apresentada – e bem assim do cálculo da prescrição efectuado na sentença 
recorrida em relação à fixação dos prejuízos fiscais no ano de 1997 (na qual se consideram como 
factos interruptivos a instauração da execução e a citação do devedor para a execução, quando 
decorre dos autos, por via da informação prestada pela Administração fiscal e constante de fls. 72, 
que em relação ao exercício de 1997, não havia qualquer imposto a pagar, nem foi instaurado 
qualquer processo de execução fiscal) -, parece decorrer que a decisão tomada pelo tribunal “a 
quo” quanto à prescrição da correcção dos prejuízos fiscais do ano de 1997 não decorre de qualquer 
posição original que adopte quanto ao objecto possível da prescrição tributária, antes se deverá a 
um mero lapso.

De qualquer modo, tem razão a recorrente na sua alegação, não podendo a sentença recorrida ser 
confirmada na parte que é objecto de recurso, pois que não cabia averiguar da prescrição “da liquidação” 
da qual nenhuma dívida tributária resultou.

O recurso merece provimento.
- Decisão -
8 - Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do 

Supremo Tribunal Administrativo em conceder provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida na 
parte impugnada, baixando os autos ao tribunal “a quo” para conhecimento do mérito da impugnação, 
se a tal nada mais obstar. 

Sem custas, pois a recorrida não contra-alegou. 

Lisboa, 26 de Outubro de 2011. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Ascensão Lopes — An-
tónio Calhau. 

 Acórdão de 26 de Outubro de 2011.

Assunto:

Oposição. Prazo. Facto Superveniente. Convolação.

Sumário:

 I — Facto superveniente, para efeito da contagem do prazo para dedução de oposição 
à execução fiscal previsto na alínea b), n.º 1 do artigo 203.º do CPPT, será aquele 
que respeita aos fundamentos de oposição aduzidos pelo oponente, não integrando 
esse conceito os factos processuais da própria execução.
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 II — Ao deduzir a oposição com base em facto superveniente o executado deverá apre-
sentar prova da superveniência do facto ou do seu conhecimento, relativamente 
ao momento da citação pessoal.

 III — O decurso do prazo da prescrição, como facto processual que é, dependendo 
do decurso do tempo e dos trâmites do processo, constitui facto objectivo cuja 
possibilidade de conhecimento é manifesta, não dependendo de quaisquer cir-
cunstâncias subjectivas e não constitui facto superveniente para o efeito do dis-
posto na alínea b), n.º 1 do artigo 203.º do Código de Procedimento e Processo 
Tributário.

 IV — A possibilidade de convolar apenas acontece no caso de utilização de meio pro-
cessual inadequado e já não na hipótese do seu uso para além do prazo para o 
efeito legalmente estabelecido.

Processo n.º 634/11 -30.
Recorrente: Amílcar de Melo Guedes.
Recorrido: Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, I.P.
Relator: Exm.º Sr. Cons.º Dr. Pedro Delgado.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo
I – Amílcar Melo Guedes, com os sinais dos autos, veio recorrer para este Supremo Tribunal da 

sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu de 14 de Março de 2011, que julgou procedente 
a excepção da caducidade do direito de deduzir oposição à execução fiscal, por dividas à Segurança 
Social, referentes a Novembro de 1998 a Janeiro 2002 e consequentemente absolveu a Fazenda Publica 
da instância.

Termina as suas alegações de recurso, formulando as seguintes conclusões:
«I — A oposição deduzida pelo recorrente em 8/3/2007, deve ser admitida, por se encontrar tem-

pestiva, pelo facto superveniente previsto no artº 203º, nº1, b), do CPPT, da prescrição.
II — Ou em alternativa, deve a oposição ser convolada em requerimento dirigido ao Órgão de 

Execução Fiscal.»
II - A Fazenda Publica não apresentou contra alegações.
III - O Exmº Procurador -Geral Adjunto emitiu parecer no sentido de, o recurso proceder penas 

quanto à convolação da oposição à execução fiscal através de “…requerimento dirigido ao órgão de 
execução fiscal…”, louvando -se para o efeito na jurisprudência deste Supremo Tribunal Administra-
tivo, que cita.

IV – Em sede factual apurou -se na primeira instância a seguinte matéria de facto com relevo para 
a decisão da causa.

«1 - Para cobrança de contribuições para o Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social IP, 
referentes a Novembro de 1998 a Janeiro de 2002, no montante global de € 6.501,95 e legais acréscimos 
foi instaurado contra Amílcar Melo Guedes, CF n.º ………, em 12/4/2004, o Processo de Execução 
Fiscal n.º 1801200401002171.

2 - O oponente foi citado em 14/4/2004, no âmbito do processo de execução fiscal referido em 1.
3 -A presente oposição foi apresentada em 8/3/2007».
V - Colhidos os vistos legais, cabe decidir.
1. São duas as questões objecto do presente recurso:
a) Saber se a oposição à execução fiscal é tempestiva e, nomeadamente, saber se o decurso do prazo 

de prescrição da obrigação contributiva deve constituir facto superveniente para os efeitos previstos no 
artº 203º, n.º 1, alínea b) do Código de Procedimento e Processo Tributário;

b) Aferir da possibilidade de convolação da petição de oposição em requerimento dirigido ao 
órgão de execução fiscal;

2. Da tempestividade da oposição
Mostram os autos que a decisão recorrida considerou ter sido provado que desde a data da citação 

até à apresentação da oposição decorreram mais de 30 dias, mostrando -se largamente ultrapassado o 
prazo legal para deduzir oposição, e que, pese embora tenha alegado que apresentou a oposição quando 
teve conhecimento da verificação da prescrição, o decurso do prazo prescricional não é um facto su-
perveniente de que tenha tomado conhecimento na data em que deduziu oposição.

É deste entendimento que discorda o recorrente, alegando que o decurso do prazo de prescrição 
da obrigação contributiva deve constituir facto superveniente previsto no artº 203º, n.º 1, alínea b) do 
Código de Procedimento e Processo Tributário.

Não lhe assiste, porém, razão.
Na verdade, e como bem se nota na sentença impugnada o decurso do prazo prescricional não 

é um facto superveniente de que o oponente tenha tomado conhecimento na data em que deduziu 
oposição.
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Facto superveniente, para efeito da contagem do prazo para dedução de oposição, será aquele 
que respeita aos fundamentos de oposição aduzidos pelo oponente, não integrando esse conceito os 
factos processuais da própria execução, que são consequência normal desta, não fundando obviamente 
a oposição (cf. neste sentido, Código de Procedimento e Processo Tributário anotado de Jorge Lopes 
de Sousa, 5ª edição, vol. II, pag.315 e também Acórdãos do Supremo Tribunal Administrativo de 
24.11.2010, recurso 54/10, de 18.02.2004, recurso 1236/03 e de 08.07.1999, recurso 23354, todos in 
www.dgsi.pt).

Ao deduzir a oposição com base em facto superveniente o executado deverá apresentar 
prova da superveniência do facto ou do seu conhecimento, relativamente ao momento da citação 
pessoal.

Ora o decurso do prazo da prescrição, como facto processual que é, dependendo do decurso 
do tempo e dos trâmites do processo, constitui facto objectivo cuja possibilidade de conhecimento 
é patente, não dependendo de quaisquer circunstâncias subjectivas, aliás nem invocadas pelo re-
corrente.

De resto a prescrição é fundamento de oposição à execução fiscal devendo a sua invocação atra-
vés desse meio processual ser efectuada no prazo previsto no art. 203.º do Código de Procedimento 
e Processo Tributário, como escreve o Conselheiro Jorge Sousa, in Sobre a Prescrição da Obrigação 
Tributária, Notas Práticas, pág. 20,

Caso ocorra posteriormente e para além do prazo de oposição poderá ser invocada perante o órgão 
donde está a correr o processo (1), daí resultando a possibilidade de reclamação para o tribunal em caso 
de indeferimento do pedido.

Bem andou pois a decisão recorrida ao julgar que a oposição intempestiva, sendo certo que o 
oponente foi citado em 14/4/2004, no âmbito do processo de execução fiscal acima referido e a pre-
sente oposição foi apresentada em 8/3/2007, ou seja, muito para além do prazo de 30 dias previsto no 
artº 203º, n.º 1, alínea a) do Código de Procedimento e Processo Tributário.

3. Da possibilidade de convolação da petição de oposição em requerimento dirigido ao órgão de 
execução fiscal

Resulta do artº 97º, n.º 3 da Lei Geral Tributária que deverá ordenar -se a correcção do processo 
quando o meio usado não for o adequado segundo a lei.

A jurisprudência deste Supremo Tribunal Administrativo tem vindo a entender que a convolação 
deverá ser admitida sempre que não seja manifesta a improcedência ou intempestividade do meio 
processual para que se convola, para além da idoneidade da petição para o efeito (vide, entre outros, 
os acórdãos de 24.02.2011, recurso 871/10, de 21/06/00, no recurso n.º 24.605).

Todavia, é pressuposto da convolação, que não tenha sido utilizado o meio processual adequado 
segundo a lei (cf. referido artº 97º, n.º 3 da Lei Geral Tributária e 98º, n.º 4 do Código de Procedimento 
e Processo Tributário).

É aliás, o que resulta expressamente do art.º 98º, n.º 4 do Código de Procedimento e Processo 
Tributário: «Em caso de erro na forma do processo, este será convolado na forma do processo ade-
quada, nos termos da lei».

A possibilidade de convolar apenas acontece no caso de utilização de meio processual inadequado 
e já não na hipótese do seu uso para além do prazo para o efeito legalmente estabelecido (cf., neste 
sentido, Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 24.11.2010, recurso 054/10, e ainda a doutrina 
que resulta, a contrario dos Acórdãos 587/09, de 30.04.2009, e 626/09, de 30.09.2009).

No mesmo sentido, e na doutrina, se pode ver Jorge Lopes de Sousa no seu Código de Procedi-
mento e Processo Tributário anotado, 6ª edição. vol. II, pag. 92, o qual, pronunciando -se sobre a questão 
do erro parcial na forma do processo, defende que não há que proceder à convolação da oposição na 
forma processual adequada porquanto este mecanismo correctivo não é utilizável nas situações em que 
ocorre uma cumulação de fundamentos e relativamente a um desses fundamentos a forma processual 
eleita é a legalmente prevista.

Assim, se a forma do processo é a adequada, não há que fazer qualquer convolação, pois o pro-
cesso tem de seguir a forma escolhida pelo interessado relativamente à apreciação do pedido para que 
essa forma de processo é adequada (2).

Foi o que se fez no caso em apreço em que se julgou procedente a excepção da caducidade do 
direito a deduzir oposição.

Daí que se entenda que não há lugar à pretendida convolação.
Finalmente se dirá que a caducidade do direito de deduzir oposição obsta à apreciação das questões 

de mérito, ainda que do conhecimento oficioso, designadamente da prescrição – vide Acórdãos deste 
Supremo Tribunal Administrativo de 21.05.2008, recurso 293/08, de 11.02.2009, recurso 802/08, e de 
12.11.2009, recurso 875/09, todos in www.dgsi.pt.

E isto sem embargo da questão da prescrição poder, eventualmente, ser suscitada perante o órgão 
de execução fiscal, sendo eventual decisão desfavorável passível de reclamação para o tribunal tribu-
tário (art. 276º CPPT).
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VI - Decisão
Nestes termos, acorda -se em negar provimento ao recurso, confirmando -se, em consequência, o 

julgado recorrido.
Custas pelo recorrente.

Lisboa, 26 de Outubro de 2011. — Pedro Delgado (relator) — Casimiro Gonçalves — Ascensão 
Lopes.

(1) Neste sentido também Código de Procedimento e Processo Tributário anotado de Jorge Lopes de Sousa, 5ª edição, 
vol. II, pag. 358

(2) Neste sentido Jorge Lopes de Sousa, ob. cit., vol. II, pag. 92. 

 Acórdão de 26 de Outubro de 2011.

Assunto: 

Verificação. Graduação de Créditos. Aplicação da Lei no Tempo. 

Sumário:

 I — Após as alterações introduzida no Código de Procedimento e de Processo Tributário 
pela Lei n.º 55-A/2010, de 31.12, os Tribunais Tributários continuam a ter compe-
tência para conhecer da matéria relativa à verificação e gra duação de créditos, 
tendo ocorrido apenas uma alteração da via ou forma processual adequada ao seu 
conhecimento, que deixou de ser o processo judicial de verificação e graduação 
de créditos, para ser o processo judicial de reclamação da decisão proferida pelo 
órgão da execução sobre a matéria, passando, assim, esta reclamação a constituir 
a forma processual de exercer a tutela jurisdicional no que toca à verificação e 
graduação de créditos.

 II — Quanto à aplicação no tempo da lei processual civil e tributária, a regra é a 
mesma que vale na teoria geral do direito: a lei nova é de aplicação imediata 
aos processos pendentes, mas não possui eficácia retroactiva - artigo 12.º, n.º do
C. Civil e artigo 12.º, n.º 3 da LGT. Porém, da submissão a esta regra geral ex-
ceptua-se o caso de a lei nova ser acompanhada de normas de direito transitório 
ou de para ela valer uma norma especial, como é o caso da norma contida no 
n.º 2 do artigo 142.º do CPC, que determina que a forma de processo aplicável 
se determina pela lei vigente à data em que a acção é proposta.

 III — Por força dessa norma contida no n.º 2 do artigo 142.º do CPPT, que é subsidia-
riamente aplicável ao contencioso tributário por força do artigo 2.º, alínea e) do 
CPPT, a nova lei não pode ser aplicada aos processos de verificação e graduação 
de créditos pendentes nos Tribunais Administrativos e Fiscais em 1 de Janeiro 
de 2011, os quais continuam a seguir a forma processual vigente à data da sua 
instauração.

 IV — À mesma conclusão se chegaria pela aplicação da norma contida no n.º 3 do ar-
tigo 12.º da LGT, na medida em que a aplicação imediata da lei nova aos processos 
pendentes é susceptível de afectar os direitos e interesses legítimos anteriormente 
constituídos das partes.

Processo n.º: 637/11-30.
Recorrente: Caixa Geral de Depósitos, SA.
Recorrido: Fazenda Pública e outro.
Relator : Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pedro Delgado.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

I – Vem a CGD, S.A., recorrer para este Supremo Tribunal da decisão do Tribunal Administrativo 
e Fiscal de Leiria, de 30 de Março de 2011, proferida nos autos de verificação e graduação de créditos 
n.º 18/11.8BEBRG, que, por aplicação do artigo 64º do Código de Processo Civil determinou que, após 
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trânsito em julgado do despacho, deviam os autos ser remetidos ao órgão de execução fiscal para aí 
serem tramitados (cf. fls. 132 e segs. e 152). 

Termina as suas alegações de recurso formulando as seguintes conclusões:
«1 - Considerando que a interpretação da Lei tem como limite o texto da norma legal, sendo vedado 

ao intérprete considerar uma “mens legis” ou “mens legislatoris” que não tenha na letra da Lei um 
mínimo de correspondência, ainda que imperfeitamente expressa (art.º 9º, nº 2 do Código Civil), viola 
a Lei retirar do silêncio do Legislador, ao redigir a Lei nº 55-A/2010, de 31.12, a intenção deste promo-
ver a remessa dos processos pendentes dos Tribunais Tributários para os Serviços de Finanças, por tal 
pressupor que o legislador desconhecia que o artº 5º do ETAF, que prevê, de modo claro e taxativo, que 
“a competência dos tribunais da jurisdição administrativa e fiscal fixa-se no momento da propositura 
da causa, sendo irrelevantes as modificações de facto e de direito que ocorram posteriormente”.

2 - A interpretação do artº 5º do ETAF e do artº 24º da LOFTJ no sentido de que os comandos 
contidos nestas normas não se aplicam, por a verificação e graduação de créditos passar a ser feita pelo 
órgão de execução fiscal, não se verificando uma “distribuição de competências entre tribunais, mas 
entre estes e um órgão da Administração Tributária (o órgão de execução fiscal)”, viola o princípio 
da lógica jurídica de que “quem proíbe o menos proíbe o mais”. Ou seja, interditando a Lei a remessa, 
entre Tribunais, de processos pendentes, em resultado de alterações supervenientes de facto ou de 
direito, por maioria de razão ela interdita a “desjudicialização” de processos pendentes - ou seja a sua 
remessa do âmbito jurisdicional para fora do mesmo.

3 - A aplicação imediata das leis de processo não pode lesar as garantias, direitos e interesses legí-
timos anteriormente constituídos dos particulares, pelo que da falta de uma norma transitória expressa 
que preveja a sobrevigência das normas processuais revogadas nos processos pendentes nos Tribunais 
Tributários, não poderá resultar a perda de “suporte legal” para se decidirem os processos pendentes 
em juízo - deverá, sim, resultar que se continuem a aplicar a tais processos as normas revogadas, por 
aplicação do princípio da adequação formal, e ao abrigo do dever do Tribunal praticarem os actos que 
melhor se ajustem aos fins e especificidades do processo, conforme enunciado no artº  265º -A do CPC, 
que expressamente prevê a ocorrência tais situações e determina a solução que os Tribunais deverão 
dar-lhes.

4º - Não colhe o “elemento teleológico” invocado pelo Tribunal a quo para justificar a remessa 
maciça de processos pendentes dos Tribunais Tributários para os Serviços de Finanças, ou seja, o fim de 
“aliviar um pouco a intolerável pressão processual actualmente existente sobre a jurisdição tributária”, 
dado que tal “alívio” da pressão dos Tribunais seria feito mediante a remessa, imediata e “em jacto”, de 
milhares de processos para os quais os respectivos destinatários não têm, nem meios de resposta, nem, 
por ora, saber-fazer, e que, ademais, sempre poderão devolver, seja por não concordarem com a douta 
interpretação ora posta em crise, seja pelo facto de a própria Lei comportar o “retorno” dos processos 
assim “remetidos” aos Tribunais de “remessa”, caso as partes reclamem da decisão de verificação e 
graduação de créditos proferida pelo órgão da execução fiscal, nos termos conjugados dos arts. 151.º, 
245.º, nº 3, e 276.º e seguintes, todos do CPPT - pelo que qualquer “alívio” assim obtido seria, tão só, 
transitório, e lesivo da economia e celeridade processuais, bens jurídicos cujos titulares são, antes de 
mais, os particulares e não os Tribunais.

5º - Assim, os processos de verificação e graduação de créditos pendentes nos Tribunais Tributários, 
ou seja, aqueles instaurados antes de 01.01.2011, como o presente, deverão continuar a tramitar nestes 
Tribunais, devendo, por tal, os presentes autos continuar a tramitar neste Tribunal, e não devendo os 
mesmos ser remetidos ao órgão da execução fiscal.»

Não foram apresentadas contra-alegações. 
O processo de verificação e graduação de créditos foi autuado em 26 de Fevereiro de 2009

(cf. fls. 2).
O despacho recorrido (fls. 152) ordenou a remessa do processo de execução fiscal ao órgão de 

execução fiscal remetendo para a fundamentação do despacho de fls. 132, nos seguintes termos: 
«A Lei que aprova o Orçamento Geral do Estado para o ano de 2011 (Lei n.º 55-A/2010 de

31-12), introduziu várias alterações ao Código de Procedimento e de Processo Tributário, entre as 
quais se encontram alterações na regulamentação do incidente de verificação e graduação de créditos 
no processo de execução fiscal.

Com efeito, e por força da entrada em vigor da referida Lei, foi retirada do âmbito da competência 
dos Tribunais Tributários a matéria relativa à verificação e graduação de créditos no processo de exe-
cução fiscal (cf. nova redacção do artigo 151°, n.º 1 do Código de Procedimento e Processo Tributário). 
De igual modo, foi revogado o artigo 243.º do Código de Procedimento e Processo Tributário.

Paralelamente a estas alterações foi ainda modificada a redacção dos n/s 2 a 4 do artigo 245.º, 
do n.º 1 do artigo 247.º, do artigo 248.º, e foi aditada a alínea e) ao artigo 278.º, todos do Código de 
Procedimento e Processo Tributário.
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Também a alínea o) do artigo 97°, do Código de Procedimento e Processo Tributário, passou a 
incluir a reclamação da decisão de verificação e graduação de créditos entre as formas processuais 
do processo tributário.

De todas estas alterações, que entraram em vigor no dia 01.01.2011, resulta que:
a) A verificação e graduação de créditos passa a ser feita pelo órgão de execução fiscal (cf.. nova 

redacção do artigo 245.º do Código de Procedimento e Processo Tributário, em especial o n.º 2); e 
b) Deixaram de existir normas em vigor a prever e regular a tramitação do incidente de verificação e 
graduação de créditos nos Tribunais Tributários (cf.. a revogação do artigo 243º e as novas redacções 
dos artigos 97.º, 151.º, 245.º e 247.º, todos do Código de Procedimento e Processo Tributário).

Face a este quadro legal coloca-se a questão de saber qual o destino a dar aos processos de 
verificação e graduação de créditos actualmente pendentes nos Tribunais Tributários, designadamente 
se deverão continuar a ser neles tramitados ou se, antes, deverão ser remetidos ao órgão de execução 
fiscal para que proceda, nos termos das disposições legais actualmente vigentes, à referida verificação 
e graduação.

Questão essa que, de resto, não tem qualquer resposta na lei que aprovou as descritas alterações 
ao Código de Procedimento e Processo Tributário, na medida em que a mesma não prevê qualquer 
disposição transitória ou de sobrevigência das normas revogadas, limitando-se a afirma que as alte-
rações consagradas entram imediatamente em vigor.

À questão referida poder-se-á, à partida, responder que os processos de verificação e graduação de 
créditos actualmente pendentes nos Tribunais Tributários, deverão continuar a ser neles tramitados. 

Tal resposta assentará, unicamente, no disposto no artigo 5.º do ETAF, que diz que: A competência 
dos tribunais da jurisdição administrativa e fiscal fixa-se no momento da propositura da causa, sendo 
irrelevantes as modificações de facto e de direito que ocorram posteriormente.

Não parece, todavia, que tal resposta seja a mais adequada.
Com efeito, e desde logo, o ETAF, como qualquer outra lei, não pode nem deve ser lido isolada-

mente, mas antes tem de ser sistematicamente enquadrado na globalidade do ordenamento jurídico.
Vistas as coisas deste modo, haverá que constatar que o ETAF é, em primeira linha e, especial-

mente, na matéria ora em causa, uma lei de organização judiciária, que dispõe sobre a mesma matéria 
que a Lei de Organização e Funcionamento dos Tribunais Judiciais (LOFTJ) e respectiva regulamen-
tação, adaptando-a à jurisdição administrativa e fiscal, sendo certo que aquelas lei e regulamentação 
referidas são de aplicação subsidiária (cf.. artigo 7°, do ETAF).

Assim, a norma acima transcrita do artigo 5.º, do ETAF, mais não é do que a transposição para 
a jurisdição administrativa e fiscal da norma do actual artigo 22.º, da LOFTJ.

E tal norma é estatuída no seguimento, para além do mais, do disposto no artigo 18.º, n.? 2 dessa 
mesma Lei (LOFTJ), que diz que o presente diploma determina a  competência em razão da matéria 
entre os tribunais judiciais, estabelecendo as causas que competem aos tribunais de competência 
específica. Norma esta que, face ao teor do artigo 7.º, do ETAF, deve considerar-se subsidiariamente 
aplicável aos Tribunais Administrativos e Fiscais.

Nestes termos, a referida norma do artigo 22.º, da LOFTJ (e, por identidade de razão o artigo 5.
º, do ETAF), deve ser entendido como regulando unicamente a distribuição da competência em razão 
da matéria entre os tribunais judiciais (lendo-se aqui, no âmbito do ETAF, Tribunais Administrativos 
e Fiscais).

Ora, em causa na situação em apreço, estará não a distribuição de competência entre tribunais, 
mas entre estes e um órgão da Administração Tributária (o órgão de execução fiscal).

Deste modo, não será de aplicar a referida norma do artigo 5.º, do ETAF,  por a situação ora em 
discussão não se integrar no seu âmbito de aplicação. 

Antes, entende-se, será de convocar aqui a norma do artigo 64.º, do Código de Processo Civil, 
integrada no capítulo epigrafado Das disposições gerais sobre competência, que dispõe que: Quando 
ocorra alteração da lei reguladora da competência considerada relevante quanto aos processos pen-
dentes, o juiz ordena oficiosamente a sua remessa para o tribunal que a nova lei considere competente.

Embora, tradicionalmente, tal norma seja lida à luz da (e conjugadamente com) a referida norma 
do actual artigo 22.º, da LOFTJ, no caso, uma vez que não está em causa a distribuição de competência 
entre tribunais, mas entre estes e um órgão da Administração Tributária, a norma transcrita deverá 
ser entendida na sua plenitude, e sem a limitação implicada pela sua compatibilização com aquela 
norma da LOFTJ (ou, no caso, do artigo 5.º, do ETAF).

Deste modo, e pelo exposto, será de entender que, por força daquela norma do artigo 64.º, do 
Código de Processo Civil, deverão os autos ser remetidos oficiosamente ao órgão competente, in casu, 
ao órgão de execução fiscal.

Tal solução, de resto, é reforçada pelo elemento racional da interpretação.
Com efeito, e desde logo, face à eliminação da ordem jurídica das normas que regulavam a tra-

mitação do incidente de verificação e graduação de créditos, em sede de processo de execução fiscal, 
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nos Tribunais Tributários, deixa de existir suporte legal para a prática de quaisquer actos judiciais 
nos mesmos.

De facto, não se trata aqui de uma mera alteração da competência para o processo, mantendo-
se a forma da tramitação do processo, mas antes de uma eliminação da própria forma processual 
(verificação e graduação de créditos em processo de execução fiscal) da ordem jurídica, deixando de 
subsistir qualquer suporte legal para a sua manutenção e tramitação.

Acresce que a ratio legis das alterações legislativas em causa não poderá deixar de ser entendida 
como estando relacionada com as elevadas pendências dos Tribunais Tributários que, conjugadas com 
o défice de magistrados, os colocam, consabidamente, em situação de ruptura. Deste modo, o fim da 
alteração legislativa em causa será sempre, e senão unicamente pelo menos em primeira linha, o de 
aliviar um pouco a intolerável pressão processual actualmente existente sobre a jurisdição tributária. 
Ora, o entendimento de que os processos actualmente pendentes nos Tribunais Tributários se devem 
manter, defraudará por meses, senão mesmo por anos, aquela manifesta intenção legislativa, o que 
poderia ser agravado pelo entendimento de que os processos de verificação e graduação de créditos 
iniciados no órgão de execução fiscal antes de 01.01.2011, mas ainda não remetidos a Tribunal, con-
tinuarão a ser tramitados ao abrigo da legislação revogada.

Por fim, não se poderá também deixar de ponderar, que a remessa dos autos ao órgão de execução 
fiscal, para efeitos de verificação e graduação de créditos, não acarretará a repetição ou desperdício 
de qualquer acto entretanto praticado, uma vez que todos os que o hajam sido poderão ser aproveitados 
por aquele referido órgão para proceder à operação em causa. De igual modo, da referida remessa 
não resultará nenhum prejuízo para qualquer das partes, já que sempre caberá da decisão do órgão 
de execução fiscal a reclamação consagrada na redacção actual e vigente dos artigos 97.º, o), 245.º, 
n.º 3 e n.º 4, e 278.º, n.º 3, e), do Código de Procedimento e Processo Tributário.

Assim, e face ao exposto, entende-se que será de ordenar a remessa dos presentes autos ao órgão 
de execução fiscal, a fim de que este, nos termos do actual artigo 245.º, n.? 2, do Código de Proce-
dimento e Processo Tributário, proceda à verificação e graduação dos créditos reclamados com os 
créditos exequendos.

Todavia, antes de proceder dessa forma, é necessário dar cumprimento ao disposto no artigo 3.º, 
nº 3, do Código de Processo Civil.

Assim, e com cópia do presente despacho, notifique as partes para, querendo, se pronunciarem 
em 10 dias sobre a questão acima enunciada.

Após, vão os autos ao Ministério Público para o mesmo efeito.»
Como se vê  a recorrente CGD discorda deste entendimento e alega que os processos de verifica-

ção e graduação de créditos pendentes nos Tribunais Tributários, ou seja, aqueles instaurados antes de 
01.01.2011, como o presente, deverão continuar a tramitar nestes Tribunais, não devendo os mesmos 
ser remetidos ao órgão da execução fiscal.

Neste Supremo Tribunal Administrativo o Exmº Procurador-Geral Adjunto pronunciou-se no 
sentido do provimento do recurso, e nos seguintes termos: 

«Segundo a norma contida no art. 245.º nº 2 do C.P.P.T., na redacção da Lei nº 55-A/2010, de 
31/12, veio a ser previsto ser o órgão da administração fiscal que tem de proceder à verificação e gra-
duação de créditos. 

Contudo, na falta de norma transitória quanto à sua aplicação no  tempo, é de aplicar o previsto 
nos arts. 12.º n.º 1 do C. Civil e 5.º do E.T.A.F . 

De tal resulta que a nova referida norma de fixação de competência é apenas de aplicar às re-
clamações apresentadas posteriormente a 1/1/2011,  data em que a referida Lei entrou em vigor, nos 
termos do seu art. 187.º

Afigura-se ainda correcto que seja tomada como referência, para tal  efeito, a data em que a recla-
mação de créditos foi recebida ou deva ser  considerada, segundo resulta previsto no art. 267.º e 150.º 
do C.P.C., subsidiariamente aplicável por força do previsto no art. 246.º do C.P.P.T..

Com efeito, a convocação de credores e verificação de créditos, tal como prevista nos arts. 239.º 
a 247.º do C.P.P.T., é de considerar como um verdadeiro processo e não apenas um mero incidente da 
acção executiva, conforme vinha já sendo genericamente considerado pela doutrina e pela jurisprudência 
que se crê ser dominante. 

Assim, pode ver-se: 
- Prof. Alberto dos Reis (Processo de Execução, VoI. II, pág. 267 - “Já daqui se infere que o 

processo de verificação de créditos é, sob o ponto de vista formal, um verdadeiro processo ordinário 
ou sumário, que só difere destes na fase dos articulados”); 

- Prof. José Lebre de Freitas (A Acção Executiva à luz do Código Revisto, págs. 258 e ss) - “em 
termos substantivos a reclamação de créditos assume uma diferente natureza relativamente à execução 
a que está apensa, porquanto se trata de mais um processo declarativo de estrutura autónoma, mas 
funcionalmente subordinado ao processo executivo”; 
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- E o Ac. do S.T.J. de 18-11-08, no proc. 08B2990, acessível em www.dgsi.pt- Acerca da estrutura 
e natureza da, mais propriamente chamada de acção de verificação e graduação de créditos, diremos 
que se trata de uma acção declarativa autónoma relativamente à acção executiva ficando, porém 
subordinada a esta, por razões de funcionalidade e é processada por apenso à acção executiva. A sua 
autonomia radica na sua especificidade de acção declarativa, no seu objectivo próprio, diferente do 
da acção executiva (acção principal), seguindo cada uma os seus próprios trâmites, por vezes simul-
taneamente” Concorda-se, pois, com a procedência do recurso interposto».

 Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
 II FUNDAMENTAÇÃO 
A questão a decidir consiste em saber se se a decisão recorrida enferma de erro de interpretação e 

aplicação do direito ao ter julgado que, face às alterações introduzidas no CPPT pela Lei nº 55-A/2010, 
de 31/12, os Tribunais Administrativos e Fiscais deixaram de ter competência para a apreciação e decisão 
dos processos judiciais de verificação e graduação de créditos e que, por isso, se impõe a remessa de 
todos os processos pendentes, desta espécie, ao órgão de execução para que este proceda à sua posterior 
tramitação e decisão.

Trata-se de questão idêntica à que constituiu objecto de diversos e recentes acórdãos deste Su-
premo Tribunal Administrativo, nomeadamente os proferidos nos recursos nºs. 362/11 e 384/11, de 
6/7/2011, para cuja  exaustiva fundamentação se remete e cuja decisão (no sentido de que as alterações 
legislativas decorrentes da Lei nº 55-A/2010 não são aplicáveis aos processos judiciais de verificação 
e graduação de créditos pendentes nos Tribunais Administrativos e Fiscais em 1 de Janeiro de 2011, os 
quais continuam a seguir a forma processual vigente à data da sua instauração), também aqui se acolhe, 
por com essas fundamentação e decisão concordarmos integralmente, o que conduz à procedência do 
presente recurso.

Jurisprudência, esta, que foi seguida por inúmeros outros arestos deste Supremo Tribunal Administra-
tivo, dos quais destacamos, por mais recentes, os acórdãos 704/11, de 28.09.2011, 623/11, de 14.09.2011, 
e 597/11, 510/11, 500/11, 393/11, 499/11, 361/11, 632/11, e 595/11, todos de 13.07.2011.

Daí que se entenda, remetendo para tal fundamentação, dar provimento ao presente recurso e 
revogar a decisão recorrida com a consequentemente baixa dos autos ao Tribunal “a quo” para aí pros-
seguirem os seus ulteriores termos, se a tanto nada mais obstar.

III. DECISÃO 
Nestes termos, acorda-se em, dando provimento ao recurso, revogar a decisão recorrida e, con-

sequentemente, ordenar a baixa dos autos ao Tribunal “a quo” para aí prosseguirem os seus ulteriores 
termos, se a tanto nada mais obstar.

Sem custas.

Lisboa, 26 de Outubro de 2011. — Pedro Delgado (relator) — Casimiro Gonçalves — Ascensão 
Lopes. 

 Acórdão de 26 de Outubro de 2011.

Assunto:

Competência do Supremo Tribunal Administrativo. Questão de facto. Culpa.

Sumário:

 I — Por regra, a competência em razão da hierarquia para o conhecimento de recurso 
jurisdicional de decisão de tribunal tributário de 1ª instância cabe ao Tribunal 
Central Administrativo, dado que o Supremo Tribunal Administrativo apenas goza 
dessa competência quando o recurso tem por exclusivo fundamento matéria de 
direito.

 II — Para aferir da competência há que olhar para as conclusões da alegação do re-
curso e verificar se, perante elas, as questões controvertidas se resolvem mediante 
uma exclusiva actividade de aplicação e interpretação de normas jurídicas, ou se, 
pelo contrário, implicam a necessidade de dirimir questões de facto.

 III — Constitui questão de facto não só a discordância sobre a matéria de facto levada 
ao probatório e sobre a suficiência ou insuficiência da prova produzida, como, 
também, a divergência sobre as ilações ou juízos de facto que o julgador extraiu 
dos factos fixados.
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 IV — Contestando o recorrente o juízo de culpa que a decisão recorrida lhe imputa na in-
suficiência do património social da devedora originária, deste modo questionando 
a conclusão ou ilação de facto extraída pelo julgador, a questão controvertida 
não se resolve mediante uma exclusiva actividade de aplicação e interpretação 
de normas jurídicas, implicando, antes, a necessidade de dirimir uma questão de 
facto.

Processo n.º 649/11 -30.
Recorrente: António do Carmo Santos Correia.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Exmª. Srª. Consª. Drª. Dulce Neto.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1. ANTÓNIO DO CARMO DOS SANTOS CORREIA, com os demais sinais dos autos, recorre 

da sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu que julgou parcialmente impro-
cedente a oposição à execução fiscal que contra si reverteu e que corre termos no Serviço de Finanças 
de Tarouca com o n.º 2690200501000187 e apensos para cobrança de dívidas tributária da sociedade 
“Meixonorte  - Construções, Ldª”.

1.1. Terminou a sua alegação de recurso com a seguinte e única conclusão:
 - O Oponente não tem culpa de a devedora originária não ter bens para cumprir com as dívidas 

tributárias, cf. art. 24º da LGT.
1.2. Não foram apresentadas contra -alegações.
1.3. O Exm.º Magistrado do Ministério Público não emitiu parecer.
1.4. Com dispensa dos vistos dos Exmºs Adjuntos, atenta a simplicidade da questão, cumpre 

decidir a questão prévia, de conhecimento oficioso, da competência hierárquica deste Tribunal para o 
conhecimento do recurso, porquanto a sua eventual procedência prejudicará o conhecimento de qualquer 
outra questão face ao disposto nos artigos 16º n.º 2 do CPPT e 101º e segs. do CPC:

2. Na sentença recorrida deu -se como provada a seguinte matéria de facto:
A - A Fazenda Pública instaurou, em 25 -01 -2005, n.º 2690200501000187, a que se apensou o 

processo n.º 2690200501000403, instauradas para cobrança coerciva de dívidas de coimas de 2005 e 
de IRC do ano de 2002, tendo a executada “Meixonorte Construções Ldª” sido citada em 27 -01 -2005, 
conforme ponto 4 da informação de fls, 20 e docs. de fls, 10 a 13 aqui dados por reproduzidos, o mesmo 
se dizendo dos demais documentos e folhas do processo que doravante se referirão;

B - O Órgão de Execução fiscal, em 24 -03 -2009 lavrou informação onde consignou:
“A executada constituiu -se por Contrato de Sociedade Comercial por Quotas…
lavrado em 16 -04 -2001…
iniciou actividade para efeitos fiscais em 18 -04 -2001...
não são conhecidos quaisquer bens penhoráveis em nome da firma
Os sócios gerentes, de direito e de facto, da executada são:
António do Carmo dos Santos Correia,..
…”.
Aludindo à informação vinda de referir e projecto de decisão, apreciando o alegado pelo Oponente 

em sede de audiência prévia, em 23.04.2009 foi proferido o seguinte despacho:
“…tendo como fundamento legal o disposto no artigo 153º n.º 2 alínea a) do Código de Procedi-

mento e de Processo Tributário ordeno a reversão da execução contra António do Carmo dos Santos 
Correia... nos termos dos artigos 23º e 24º da Lei Geral Tributária e artigo 8º do Regime Geral das 
Infracções Tributárias

…”, que foi comunicado ao Oponente em 30 -04 -2009  - cfr. doc. de fls. 21 a 30;
C - O Oponente apresentou, em 02 -06 -2009, a Petição Inicial que deu origem aos presentes autos, 

vide fls. 5 a 9 destes autos;
D - As dívidas exequendas foram originadas, no essencial, em inspecção à originária devedora 

“Meixonorte  - Construções Ldª” realizada em cumprimento da Ordem de Serviço n.º 01200500018, 
cfr. informação de fls. 20, mormente o ponto 1;

E - O Oponente, juntamente com os dois outros sócios da originária devedora, era pessoa trabalha-
dora, preocupada com os seus trabalhadores, controlando o trabalho que estes faziam, vide depoimento 
das primeiras cinco testemunhas as quais nesta parte demonstraram conhecer o Oponente e demais 
sócios pois que ou foram TOC ou empregado deste; trabalhadores da originária devedora ou empresa 
de que todos eram também sócios, a Meixotempor.

3. Tal como resulta da normatividade inserta no Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais, 
aprovado pela Lei n.º 107 -D/2003, de 31 de Dezembro, a competência do Supremo Tribunal Adminis-
trativo para apreciação dos recursos jurisdicionais interpostos de decisões dos Tribunais Tributários 
restringe -se, exclusivamente, a matéria de direito [art.º 26.º, alínea b)], constituindo, assim, uma ex-
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cepção à competência generalizada do Tribunal Central Administrativo, ao qual compete conhecer “dos 
recursos de decisões dos Tribunais Tributários, salvo o disposto na alínea b) do artigo 26.º “[art.º 38º, 
alínea a)].

Por essa razão, o artigo 280º, n.º 1, do CPPT prescreve que das decisões dos tribunais tributá-
rios de 1ª instância cabe recurso para o Tribunal Central Administrativo, salvo quando a matéria for 
exclusivamente de direito, caso em que cabe recurso para a Secção do Contencioso Tributário do 
Supremo Tribunal Administrativo. O que se compreende, dada a lógica que preside ao sistema e que é 
a de reservar ao Supremo Tribunal Administrativo o papel de tribunal de revista, só o fazendo intervir 
quando a matéria de facto em disputa no processo esteja estabilizada e apenas o direito se mantenha 
em discussão.

Deste modo, para aferir da competência, em razão da hierarquia, do Supremo Tribunal Adminis-
trativo, há que olhar para as conclusões da alegação do recurso e verificar se, perante elas, as questões 
controvertidas se resolvem mediante uma exclusiva actividade de aplicação e interpretação de normas 
jurídicas, ou se, pelo contrário, implicam a necessidade de dirimir questões de facto. E conforme é 
jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Administrativo, há necessidade de dirimir questões de facto 
quer quando o recorrente invoca factos que não foram dados como provados ou que os factos levados 
ao probatório não estão provados, quer quando manifesta divergência quanto às ilações, conclusões 
ou juízos de facto que se devam retirar dos mesmos, quer quando suscita a suficiência ou insuficiência 
da prova produzida.

Em suma, as conclusões integrarão matéria de direito se discutirem a interpretação ou aplicação 
de certo preceito legal ou a solução de determinada questão jurídica. E integrarão matéria de facto se 
traduzirem discordância sobre factos materiais da vida real na sua perspectiva actual ou histórica uma 
vez que a sentença os não tenha considerado ou os tenha fixado em desacordo com a prova produzida 
ou com aquela que devia ter sido produzida, ou se traduzirem discordância com as ilações de facto 
retiradas pelo julgador da factualidade apurada.

Se o recorrente colocar qualquer questão de facto, o recurso já não terá por fundamento exclusiva-
mente matéria de direito, ficando, desde logo, definida a competência do Tribunal Central Administrativo, 
independentemente da eventualidade de, por fim, este Tribunal vir a concluir que a discordância sobre 
a matéria fáctica ou os factos não provados alegados são irrelevantes para a decisão do recurso.

No caso vertente, o Meritíssimo Juiz do Tribunal “a quo” julgou improcedente a oposição por ter 
entendido, em suma, que perante a factualidade apurada não se podia considerar que o oponente havia 
logrado demonstrar que não fora por culpa sua que o património social da devedora originária se tornara 
insuficiente para satisfação dos seus créditos fiscais, «Apesar do esforço argumentativo e probatório 
desenvolvido pelo Oponente entendemos que não foi suficiente para ilidir a presunção de culpa que 
recai sobre os administradores, gerentes e outras pessoas que exerçam funções de administração nas 
empresas e sociedades de responsabilidade limitada.».

Contra ao assim decidido insurge -se o Oponente, ora Recorrente, por continuar a sustentar a sua 
ausência de culpa na insuficiência ou falta de bens da devedora originária. Ou seja, contesta o juízo 
de culpa na insuficiência do património que a decisão recorrida lhe imputa, questionando a ilação ou 
conclusão que o julgador retirou da factualidade que deixou fixada no probatório.

Ora, conforme tem sido repetidamente afirmado por este Tribunal, envolve apreciação da matéria 
de facto saber se perante os factos provados é ou não possível concluir pela falta de culpa do oponente 
na insuficiência do património social, na medida em que tal contende com juízos ou ilações de facto 
que devem ser extraídas dessa factualidade  - Cfr, entre outros, os acórdãos proferidos em 2/06/1999, no 
Proc. n.º 22694, em 9/02/2000, no Proc. n.º 24423, em 22/11/2000, no Proc. n.º 25334, em 15/6/2000, no 
Proc. n.º 25110, em 22/11/2000, no Proc. n.º 25334, em 17/4/2002, no Proc. n.º 26544, e em 5/12/2007, 
no Proc. n.º 943107.

Como se diz no acórdão deste STA de 17/4/2002, no Proc. n.º 26544, «... os juízos de facto, in-
cluindo os de valor sobre matéria de facto, formulados a partir de critérios da experiência, passíveis 
de ser emitidos pelo homem comum, sem necessidade de apelo aos conhecimentos especializados do 
julgador, não estão senão ao alcance dos tribunais com poderes no domínio da fixação da matéria de 
facto. É o caso dos juízos feitos pelo Tribunal recorrido, ou, agora, pelo recorrente, quanto à matéria 
da culpa, das causas de exclusão, da impossibilidade de cumprimento, do conflito de deveres. Desig-
nadamente, no que concerne à culpa, é jurisprudência pacífica deste Tribunal que concluir, a partir 
da prova produzida, que não está provada a falta de culpa do gerente de uma sociedade comercial 
pela génese da insuficiência do património social para o pagamento das dívidas fiscais, é actividade 
no domínio da fixação da matéria de facto ...».

Deste modo, a apreciação da questão que integra a conclusão do presente recurso envolve uma 
divergência do juízo ou ilação retirada pelo julgador da factualidade fixada, o que implica o julgamento 
de matéria de facto que este Tribunal não pode sindicar.
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Por conseguinte, o recurso não tem por fundamento exclusivamente matéria de direito, sendo, 
por isso, competente para o seu conhecimento a Secção do Contencioso Tributário do Tribunal Central 
Administrativo Norte.

4. Face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo em declarar este Supremo Tribunal Administrativo incompetente, em razão da hierarquia, 
para conhecer do presente recurso, indicando -se, nos termos do art. 18.º n.º 3 do CPPT, como Tribunal 
que se considera competente, o Tribunal Central Administrativo Norte, para o qual o Recorrente poderá 
requerer a remessa do processo nos termos previstos no n.º 2 do mesmo preceito legal.

Custas pelo Recorrente, fixando -se a taxa de justiça em 1 (uma) UC.

Lisboa, 26 de Outubro de 2011. — Dulce Manuel Neto (relatora) — Lino Ribeiro — Valente Tor-
rão. 

 Acórdão de 26 de Outubro de 2011.

Assunto:

Competência material dos Tribunais Tributários. Inconstitucionalidade orgânica. 
artigo 9.º, n.º 5 do Decreto -Lei n.º 287/93 de 20/08. Norma de direito transitório.

Sumário:

 I — O artigo 9.º, n.º 5, do Decreto  -Lei n.º 287/93, de 20 de Agosto, ao prever a com-
petência dos tribunais tributários para as execuções de créditos da Caixa Geral de 
Depósitos pendentes à data da entrada em vigor daquele diploma, na medida em 
que não consagra qualquer regulamentação inovatória, não padece da apontada 
inconstitucionalidade orgânica por violação dos artigos 168.º, n.º 1, alínea q), e 
201.º, n.º 1, alínea b), da Constituição (na redacção resultante da revisão consti-
tucional de 1989).

 II — Os Tribunais Tributários são materialmente competentes para conhecer das exe-
cuções pendentes à data da entrada em vigor do Decreto -Lei n.º 287/93, de 20 de 
Agosto.

Processo n.º 715/11 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: António Manuel de Pina Serra.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Ascensão Lopes.

António Manuel de Pina Serra, veio deduzir oposição a execução fiscal contra si promovida pelo 
serviço de finanças de Lisboa 9 para cobrança de dívida à Caixa Geral de Depósitos SA no montante 
de 9.815,77 Euros.

O Tribunal de 1ª Instância absolveu da instância o executado com o fundamento na procedência 
da excepção de incompetência material do tribunal tributário, o que motivou o presente recurso para 
este STA.

O recurso termina com as seguintes conclusões:
1ª - O presente recurso tem por objecto a sentença de absolvição do executado da instância, com 

fundamento na procedência da excepção de incompetência material do tribunal tributário para a execução 
porquanto seria inaplicável o regime previsto no art. 9º, n.º 5, do Decreto -Lei n.º 287/93 de 20/08 por 
padecer de inconstitucionalidade orgânica;

2ª - Perfilha, porém, a ora recorrente a posição sufragada (entre outros) no Acórdão do Tribunal 
Constitucional (Ac. TC) 65/2009, proferido em 10 de Fevereiro de 2009 (disponível em www.tribu-
nalconstitucional.pt), no sentido de que tal norma não padece de qualquer vício que determine a sua 
inconstitucionalidade, sendo, pois aplicável ao caso “subjudice”;

3ª  - Verifica -se que, a luz do Decreto -Lei n.º 48 953, de 5 de Abril de 1969  - que aprovou a nova 
lei orgânica da Caixa Geral de Depósitos, Crédito e Previdência  - os tribunais competentes para a 
cobrança dos créditos da CGD eram, nos termos do artigo 61.º, n.º 1, os tribunais de 1ª instância das 
contribuições e impostos;

4ª  - Por seu turno, o Decreto -Lei n.º 693/70, de 31 de Dezembro, em alteração aquele artigo 61.º, 
n.º 1, veio estabelecer a competência dos tribunais de 1ª instância das contribuições e impostos de Lis-
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boa. Esta competência era total, abrangendo quaisquer créditos da Caixa mesmo os que respeitassem 
a dívidas estritamente comerciais;

5ª  - Tal opção do legislador de atribuir aos tribunais fiscais a competência para conhecer da 
execução coerciva de dívidas da CGD e de a sujeitar ao processo de execução fiscal, fundamentou -se 
no “entendimento de que a cobrança dos créditos que visavam prosseguir ou satisfazer finalidades de 
interesse público devia ser cometida a tais tribunais e ser efectuada mediante tal processo, em virtude 
de este estar estruturado, comparativamente ao homónimo de processo civil, em termos de exigir uma 
menor intervenção das partes durante o seu desenvolvimento”;

6ª - Em 1993 a CGD passou de instituto público (a quem a lei atribuía deveres de ordem pública) 
a sociedade anónima de capitais exclusivamente públicos e, assim, a estar submetida a um estatuto de 
direito privado;

7ª  - O artigo 9.º, n.º 1, alínea a), do Decreto -Lei n.º 287/93, revogou o Decreto -Lei n.º 48 953 e 
o Decreto -Lei n.º 693/70, contendo o primeiro, no seu artigo 61.º, n.º 1, a regra da competência dos 
tribunais tributários para a cobrança das dívidas da ora recorrente CGD;

8ª - Não obstante tal revogação, o n.º 5 do citado artigo 9.º do Decreto -Lei n.º 287/93 prevê, no seu 
n.º 5, urna norma expressa referente as execuções pendentes, estipulando que as mesmas se continuam 
a reger pelas regras de competência e de processo então em vigor;

9ª - Porém, entendeu o Tribunal “a quo” que “em face da inconstitucionalidade orgânica do arti-
go 9º, n.º 5 do Decreto -Lei n.º 287/93 de 20/08, os tribunais tributários sendo incompetentes em razão 
da matéria, para conhecer do processo de execução fiscal instaurado pela CGD e pendente na data de 
entrada em vigor daquele diploma legal (1 de Setembro de 1993)”;

10ª - Sustenta o Tribunal “a quo” o entendimento que o Decreto -Lei n.º 287/93 procedeu a altera-
ções legislativas que consubstanciam modificações de direito, nos termos do artigo 8.º, n.º 2 do ETAF, 
pelo que seriam relevantes para efeitos da apreciação da competência dos tribunais tributários que, 
consequentemente, teriam deixado de ser competentes também para o conhecimento das execuções 
que haviam sido propostas em data anterior a entrada em vigor daquele diploma;

11ª - Concluiu, pois, tal Tribunal “a quo” que o n.º 5 do artigo 9.º, ao manter a competência dos 
tribunais tributários para as execuções pendentes, terá legislado sobre competência dos tribunais o que, 
atenta a ausência de autorização legislativa, configuraria inconstitucionalidade orgânica;

12ª  - Porem, tal argumentação não é procedente já que “... o artigo 9.º, n.º 5 é uma norma de direito 
transitório que se limita a acautelar a competência dos tribunais tributários relativamente às execuções 
pendentes. (...) tal norma não atribui competência aos tribunais tributários como se estes não fossem, 
em princípio competentes. O preceito apenas explicita que a competência dos tribunais tributários se 
mantém, não consubstanciando, portanto, modificação de direito relevante para efeitos de alteração da 
competência dos tribunais.” (citado Ac. TC)

13ª  - Limita -se, pois, o citado normativo  - do artigo 9.º, n.º 5, do Decreto -Lei n.º 287/93 a “proce-
der a regulamentação do direito transitório atento o princípio geral de que a competência do tribunal se 
fixa no momento em que a acção/execução é intentada, não contendo qualquer disciplina inovatória” 
(cfr. mesmo Ac. TC);

14ª  - O Tribunal Constitucional tem -se pronunciado, por diversas vezes, no sentido de que  - ainda 
que se comprove a ausência da autorização legislativa parlamentar  - não se verifica qualquer incons-
titucionalidade orgânica sempre que o Governo se limite a, no exercício da função legislativa que lhe 
compete, proceder a reprodução de normatividade já existente;

15ª  - De igual modo, se tem pronunciado o Tribunal Constitucional no sentido de o carácter não 
inovatório de normas emanadas pelo Governo relevar para efeitos de não se considerar procedente a 
verificação de inconstitucionalidade orgânica assente na respectiva ausência de autorização legislativa 
por parte da Assembleia da República;

16ª  - Assim, e perfilhando integralmente a conclusão espelhada no Douto Ac. TC n.º 65/2009, 
entende a recorrente que o artigo 9.º, n.º 5, do Decreto -Lei n.º 287/93, de 20 de Agosto, ao prever 
a competência dos tribunais tributários para as execuções de créditos da Caixa Geral de Depósitos 
pendentes a data da entrada em vigor daquele diploma não padece de inconstitucionalidade orgânica 
por violação dos arts. 168.º, n.º 1 e 201.º, n.º 1 da Constituição, sendo aplicável aos presentes autos 
e, consequentemente, mantendo o tribunal tributário a competência para a apreciação da matéria dos 
presentes autos;

17ª  - Pelo exposto, violou, pois a douta sentença recorrida o disposto no art. 9.º, n.º 5, do Decreto-
-Lei n.º 287/93, de 20 de Agosto.

Por tudo o exposto,
E com o douto suprimento desse Venerando Tribunal, deve a sentença recorrida ser revogada, 

com as demais consequências legais.
Como se requer,
E é de inteira JUSTIÇA !
Não foram apresentadas contra -alegações.
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O Mº Pº junto deste STA emitiu parecer no sentido de que o recurso merece provimento.
Foram colhidos os vistos legais.
2 - Fundamentação
A decisão de 1ª Instância deu como assente a seguinte matéria de facto:
1  - Corre termos no Serviço de Finanças de Lisboa 9 o processo de execução fiscal n.º 3328911001515, 

instaurado em Novembro de 1991, com vista a cobrança coerciva de dívida a CGD, no montante de 
€ 9.815,77 e acrescido de € 6.168,93  - cfr. certidão do PEF.

2  - No exercício da sua actividade creditícia, a CGD, anteriormente designada Caixa Geral de 
Depósitos, Crédito e Previdência, Instituto de Crédito do Estado, pessoa colectiva de direito público, 
celebrou, em 10/04/89, com a sociedade Cave Solar das Francesas, SA, um contrato de mútuo da quantia 
de 1.250.000$00  - cfr. certidão do PEF, fls. 3 a 13;

3  - No âmbito do referido financiamento. a mutuária subscreveu uma livrança, a qual foi avalizada, 
além do mais, pelo ora executado, António Manuel de Pina Serra, nos termos dos artigos 30º a 32º e 
77º da Lei Uniforme das Letras e Livranças  - cfr. certidão do PEF, fls. 3 a 13;

4  - Não tendo a mutuária  - Cave Solar das Francesas  - cumprido as suas obrigações para com a 
CGD, ficaram os avalistas, nomeadamente o ora executado, na posição de devedor da importância de 
1.967.886$00, em capital, a data de 16/7/91, a que acrescem os correspondentes juros  - cfr. certidão 
do PEF, fls. 3 a 13;

5  - Tendo a livrança como título executivo, a CGD requereu, em Outubro de 1991, ao Chefe da 
2ª Repartição de Finanças de Lisboa, a instauração da execução contra, além do mais, o ora oponente 
 - cfr. certidão do PEF, fls. 3 e 4;

6  - Em consequência, em Novembro de 1991, foi instaurada a execução fiscal n.º 3328911001515, 
a que a presente oposição respeita  - cfr. certidão do PEF, fls. 2.

Os factos provados assentam na análise critica dos documentos insertos nos presentes autos, que 
não foram impugnados.

Inexistem factos não provados com interesse para a presente análise.
3 - DO DIREITO:
Para se decidir pela incompetência material dos tribunais tributários para julgamento do presente 

processo considerou a Mª juíza de 1ª Instância o seguinte:
Vejamos, então, a questão da invocada incompetência material, relembrando que como 

se deixou dito, o oponente defende que o credito objecto da execução não pode ser exigido em 
sede de execução fiscal, já que, nos termos do artigo 148º do CPPT, o processo de execução fiscal 
destina -se a cobrança de dívidas de que seja credor o Estado ou outras pessoas colectivas de 
direito público, sendo certo que a CGD e actualmente uma sociedade comercial anónima sujeita 
ao regime de direito privado.

Nesta análise seguiremos de perto, transcrevendo, o acórdão do Supremo Tribunal Admi-
nistrativo (STA), de 28/01/09, proferido no recurso n.º 316/05, o qual se debruçou sobre a mesma 
questão que aqui se discute.

Lê -se no citado acórdão que: (a sentença cita o acórdão)
Ora, também no caso em análise (tal como na situação do acórdão), a data da instauração da 

execução  - Novembro de 1991  -, a CGD era uma pessoa colectiva de direito publico, sendo certo 
que a lei atribuía aos tribunais tributários competência para a cobrança coerciva das dividas de 
que fosse credora.

Porém, mesmo operada a modificação da natureza da CGD e salvaguardada a questão de 
as execuções pendentes a data da entrada em vigor do Decreto -Lei n.º 287/93 (no sentido de se 
continuarem a reger, até final, pelas regras de competência e de processo vigentes nessa data, 
nos termos do disposto no artigo 9º, nº5 do referido diploma), a verdade e que, pelas razões de-
talhadamente expostas no acórdão transcrito, há que concluir que, em face da inconstitucionali-
dade orgânica do artigo 9.º, n.º 5 do Decreto -Lei n.º 287/93 de 20/08, os tribunais tributários são 
incompetentes, em razão da matéria, para conhecer do processo de execução fiscal instaurado 
pela Caixa Geral de Depósitos e pendente a data da entrada em vigor daquele diploma legal (1 de 
Setembro de 1993).

Precede, assim, a excepção dilatória invocada pelo ora oponente, executado no processo 
n.º 3328911001515, o que determina, como se deixara explícito no segmento decisório, a absolvição 
do executado da instância executiva  - artigos 493º e 494º do CPC, aplicáveis ex vi do artigo 2º 
do CPPT.

A procedência da excepção suscitada prejudica, naturalmente, o conhecimento das questões 
colocadas ao Tribunal na presente oposição, a saber, a inexistência do título executivo e a pres-
crição da dívida exequenda.

Face ao exposto, o Tribunal, julgando procedente a excepção invocada, declara a incompe-
tência material do tribunal tributário para a presente execução, absolvendo, em consequência, 
da instância executiva o executado, ora oponente.
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DECIDINDO NESTE STA
É exacto que o DL n.º 287/93 de 20 de Agosto operou a transformação da natureza jurídica da 

Caixa Geral de Depósitos a qual passou de pessoa colectiva de direito público para sociedade anónima 
de capitais exclusivamente públicos (art. 1º).

O art. 9º n.º 1 als. a) e c) do dito DL 287/93 revogou o DL n.º 48 953.5 Abril 1969 e o DL n.º 693/70 
de 31 Dezembro que estabeleciam a competência dos tribunais de 1ª Instância das contribuições e 
impostos para a cobrança dos créditos da Caixa Geral de Depósitos (art.61º nº1 DL n.º 48 953.5 Abril 
1969). Porém, o artº 9º n.º 5 do mesmo DL 287/93 estabeleceu que as execuções pendentes à data 
da sua entrada em vigor continuavam a reger -se até final pelas regras da competência e de processo 
vigentes nessa data ou seja pelos tribunais tributários e pelo processo de execução fiscal. A redacção 
deste preceito é a seguinte:

Artigo 9.º

1  - […]
2  - […]
3  - […]
4  - […]
5  - As execuções pendentes à data da entrada em vigor do presente diploma continuam a reger -se, 

até final, pelas regras de competência e de processo vigentes nessa data.
Sucede que, como bem observa o Sr. Procurador Geral Adjunto no seu parecer supra referido, o 

Tribunal Constitucional em data posterior à prolação do acórdão deste STA citado e tomado como refe-
rência pela decisão recorrida se pronunciou no sentido de que o artigo 9º n.º 5, do DL n.º 287/93 de 20 
Agosto, ao prever a competência dos tribunais tributários para as execuções de créditos da Caixa Geral 
de Depósitos pendentes a data da entrada em vigor daquele diploma na medida em que não consagra 
qualquer regulamentação inovatória não padece da apontada inconstitucionalidade orgânica por violação 
dos artigos 168º n.º l, alínea q) e 201º n.º 1 alínea b) da CRP na redacção resultante da revisão constitu-
cional de 1989 (acórdão n.º 65/2009, 10 Fevereiro 2009, disponível em www.tribunal constitucional.pt).

Ali se pode ler:
A decisão a quo recusou a aplicação de tal norma com fundamento na respectiva inconstituciona-

lidade orgânica na medida em que, contendendo a mesma com matéria respeitante à competência dos 
tribunais, a respectiva normação estaria abrangida pela reserva relativa de competência legislativa 
da Assembleia da República, nos termos do disposto no artigo 168.º, n.º 1, alínea q), da Constituição 
(redacção resultante da revisão constitucional de 1989). Ora, tendo o Decreto -Lei n.º 287/93 sido 
emitido ao abrigo da competência legislativa própria do Governo (artigo 201.º, n.º 1, alínea a), da 
Constituição, na redacção já especificada), carecia o mesmo da devida credencial parlamentar para 
o tratamento de matérias abrangidas pela referida reserva legiferante.

Assim sendo, não poderia o Governo ter produzido tal norma pelo que, ao fazê -lo, invadiu a 
esfera de competência do Parlamento padecendo a sua actividade, nessa parte, de inconstitucionali-
dade orgânica.

Será assim? A resposta à questão que se perfila nos autos não dispensa uma breve análise con-
textualizadora da matéria em causa.

6  - À luz do Decreto -Lei n.º 48 953, de 5 de Abril de 1969 (diploma que aprovou a nova Lei Orgâ-
nica da Caixa Geral de Depósitos, Crédito e Previdência), os tribunais competentes para a cobrança 
dos créditos daquela entidade eram, nos termos do artigo 61.º, n.º 1, os tribunais de 1.ª instância 
das contribuições e impostos. O Decreto -Lei n.º 693/70, de 31 de Dezembro, em alteração àquele 
artigo 61.º, n.º 1, veio estabelecer a competência dos tribunais de 1.ª instância das contribuições e 
impostos de Lisboa. Esta competência era total, abrangendo quaisquer créditos da Caixa mesmo os 
que respeitassem a dívidas estritamente comerciais. A solução legislativa, tendo suscitado diversas 
críticas do ponto de vista da respectiva constitucionalidade na medida em que, alegadamente, feriria 
o princípio da igualdade e da reserva de competência material dos tribunais administrativos e fiscais, 
assentava nas funções de utilidade e ordem pública que o Estado atribuiu à Caixa. Recorde -se que 
esta instituição era então configurada como um instituto público.

7  - O Tribunal Constitucional teve a oportunidade de apreciar, em diversas ocasiões, tais dú-
vidas de constitucionalidade tendo -se pronunciado sempre no sentido de não se verificar qualquer 
desconformidade.

Assim, o Acórdão n.º 371/94, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 3 de Setembro de 
1004, apreciou a constitucionalidade do artigo 61.º, n.º 1, do citado Decreto  -Lei n.º 48953, e do ar-
tigo 62.º, n.º 1,alínea c), do ETAF, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 129/84, de 27 de Abril, que atribuía 
aos tribunais tributários de 1.ª instância competência para conhecer da cobrança coerciva de dívidas 
a pessoas colectivas de direito público, nos casos previstos na lei. Entendeu então o Tribunal que a 
atribuição aos tribunais tributários de competência para proceder à cobrança coerciva de todas a 
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dívidas de que seja credora a Caixa Geral de Depósitos se traduzia no “afloramento de uma prática 
enraizada do legislador nacional, atribuída à celeridade deste tipo de processo, considerando a natu-
reza dos interesses em causa e a informalidade da sua tramitação.”

No mesmo sentido avançaram, nomeadamente, os Acórdãos n.º s 508/94, 509/94 e 579/94 (pu-
blicados, os dois primeiros, no Diário da República, 2.ª série, de 13 de Dezembro de 1994, e o último 
disponível em www.tribunalconstitucional.pt). Mais recentemente, o Acórdão n.º 388/2005 (publicado 
no Diário da República, 2.ª série, de 20 de Dezembro), analisou o artigo 8.º, n.º 1, alínea a), e n.º 3 do 
Código dos Processos Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência, aprovado pelo Decreto -Lei 
n.º 315/98, de 20 de Outubro, no sentido segundo o qual o processo de falência pode ser instaurado 
quando a Caixa Geral de Depósitos tenha instaurado anteriormente processo de execução fiscal contra 
o devedor para cobrança do mesmo crédito. Concluiu -se então que a possibilidade de a Caixa Geral de 
Depósitos poder lançar mão sucessivamente dos meios processuais da execução fiscal e do processo de 
falência a fim de poder obter o pagamento, na medida do possível, do seu crédito, podendo no processo 
de execução fiscal ser representada pelo Ministério Público e pelo Chefe de Repartição de Finanças, 
não colocaria aquela instituição numa situação de supremacia jurídica diferente da dos restantes credo-
res. Por outro lado, adiantou ainda o Acórdão, “A opção do legislador de atribuir aos tribunais fiscais, 
desde o artigo 1.º do Decreto n.º 16 899, de 27 de Maio de 1929, e sempre mantida nas subsequentes 
alterações que o Estatuto da mesma Caixa sofreu até à entrada em vigor (mas com ressalva das execu-
ções pendentes) do Decreto -Lei n.º 287/93, de 20 de Agosto, a competência para conhecer da execução 
coerciva de dívidas da Caixa Geral de Depósitos e de a sujeitar ao processo de execução fiscal, deveu -se 
ao seu entendimento de que a cobrança dos créditos que visavam prosseguir ou satisfazer finalidades 
de interesse público devia ser cometida a tais tribunais e ser efectuada mediante tal processo, em vir-
tude de este estar estruturado, comparativamente ao homónimo de processo civil, em termos de exigir 
uma menor intervenção das partes durante o seu desenvolvimento (cf. Jorge Lopes de Sousa, Código 
de Procedimento e de Processo Tributário anotado, 3.ª edição, revista e aumentada, 2002, pp. 755).

Na verdade, a Caixa Geral de Depósitos, até ao referido Decreto -Lei n.º 287/93  - diploma este 
que procedeu à sua conversão em sociedade anónima de capitais exclusivamente públicos e à cisão 
dos serviços de seguida mencionados  - foi um instituto público a quem a lei atribuía deveres de ordem 
pública, como, entre outros, os de administrar a Caixa Geral de Aposentações e o Montepio dos Servi-
dores do Estado (art. 4.º do Decreto  -Lei n.º 48 953, de 5 -4 -69), “colaborar na realização da política de 
crédito do Governo e, designadamente, no incentivo e mobilização da poupança para o financiamento 
do desenvolvimento económico e social, na acção reguladora dos mercados monetário e financeiro e na 
distribuição selectiva do crédito” (art. 3.º do mesmo diploma), e “cooperar na resolução do problema 
habitacional, mediante o crédito para construção ou aquisição de residência própria, o financiamento 
à construção civil para edificação de habitações destinadas à venda ou arrendamento em condições 
acessíveis, e a aplicação de fundos da Caixa Nacional de Previdência na construção ou aquisição de 
casas para funcionários do Estado e dos corpos administrativos” (art. 7.º, n.º 16, do mesmo diploma) 
(cf., Jorge Lopes de Sousa, op. cit. pp. 755).

Tendo o legislador cometido à CGD a satisfação destas necessidades públicas, não se mostra, de 
modo algum, abusivo, arbitrário ou manifestamente desproporcionado, que, simultânea e diferente-
mente do que se passa relativamente às outras entidades bancárias, a tenha aliviado de certos encargos 
processuais com a cobrança dos créditos com que, pelo menos em parte, satisfazia essas necessidades 
públicas. De resto, a atribuição dessas prerrogativas processuais não deixa de constituir, precisamente, 
uma expressão de afirmação da subordinação constitucional do poder económico ao poder político, 
na medida em que elas representam uma contrapartida pelo prosseguimento por parte da CGD dos 
interesses públicos que são predeterminadamente definidos pelo legislador, em concretização de valores 
que a Constituição de 1976 não deixou de igualmente assumir como direitos sociais ou como injunções 
constitucionais (cf., artigos 65.º e 101.º, da CRP, na versão actual).”

8  - Como é sabido, em 1993 a Caixa Geral de Depósitos deixou de constituir uma pessoa colec-
tiva de direito público. O citado Decreto -Lei n.º 287/93, alterando a designação de Caixa Geral de 
Depósitos, Crédito e Previdência para Caixa Geral de Depósitos, S. A., procedeu à sua transformação 
em sociedade anónima de capitais exclusivamente públicos o que transmutou decisivamente a natureza 
da instituição que, de instituto público (e, portanto, pessoa colectiva de direito público) passou a estar 
submetida a um estatuto de direito privado.

O artigo 9.º, n.º 5, dispõe, todavia, sobre a competência dos tribunais tributários relativamente às 
execuções pendentes à data da entrada em vigor do Decreto -Lei n.º 287/93. Coloca -se então o problema 
de saber se, ao fazê -lo, terá invadido a reserva legislativa do parlamento prevista no artigo 168.º, n.º 1, 
alínea q), bem como a norma do artigo 201.º, n.º 1, alínea b), na redacção da Constituição resultante 
da Lei Constitucional n.º 1/89?

2  - Do Mérito
9  - Vejamos, primeiramente, os parâmetros constitucionais convocados pelo Tribunal a quo no 

juízo de inconstitucionalidade proferido:
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Artigo 168.º

(Reserva relativa de competência legislativa)

1  - É da exclusiva competência da Assembleia da República legislar sobre as seguintes matérias, 
salvo autorização ao Governo:

[…]
q) Organização e competência dos tribunais e do Ministério Público e estatuto dos respectivos 

magistrados, bem como das entidades não jurisdicionais de composição de conflitos;10948 Diário da 
República, 2.ª série  - n.º 57  - 23 de Março de 2009

Artigo 201.º

(Competência legislativa)

1  - Compete ao Governo, no exercício de funções legislativas:
[…]
b) Fazer decretos -lei em matérias de reserva relativa da Assembleia da República, mediante 

autorização desta;
10  - O artigo 9.º, n.º 1, alínea a), do Decreto  -Lei n.º 287/93, procedeu, como já se referiu, à revogação 

do Decreto -Lei n.º 48 953 e do Decreto -Lei n.º 693/70, contendo o primeiro, no seu artigo 61.º, n.º 1, a 
regra da competência dos tribunais tributários para a cobrança das dívidas da Caixa Geral de Depósitos. 
Tal não significa, no entanto, que este preceito se deva ter iniludivelmente como normação respeitante 
à competência dos tribunais para efeitos da reserva relativa do parlamento e consequente necessidade 
de habilitação devida para o respectivo tratamento pelo Governo em sede de actividade legislativa. O 
Governo, ao transformar a Caixa Geral de Depósitos em sociedade anónima (de capitais exclusivamente 
públicos) e, portanto, ao alterar o seu estatuto jurídico, actuou no exercício da sua competência própria.

Por outro lado, revogando o Decreto -Lei n.º 48 953, o artigo 9.º do Decreto -Lei n.º 287/93 prevê, 
no seu n.º 5, uma norma referente às execuções pendentes, estipulando que as mesmas se continuam a 
reger pelas regras de competência e de processo então em vigor. Assim, o Tribunal a quo entendeu que 
tal diploma, ao instaurar a competência dos tribunais judiciais para as execuções baseadas em créditos 
da Caixa, procedeu a modificações de direito para os efeitos do artigo 8.º, n.º 2, do ETAF. Dispunha 
assim o artigo 8.º de tal Estatuto:

Artigo 8.º

(Fixação da competência)

1  - A competência fixa -se no momento em que a causa se propõe, sendo irrelevantes as modifi-
cações de facto que ocorreram posteriormente.

2  - São igualmente irrelevantes as modificações de direito, excepto se for suprimido o tribunal a 
que a causa estava afecta, se deixar de ser competente em razão da matéria e da hierarquia ou se lhe 
for atribuída competência de que inicialmente carecesse para o conhecimento da causa.

Assim, e na óptica da decisão recorrida, tendo o Decreto -Lei n.º 287/93 procedido a alterações 
legislativas consubstanciadoras de modificações de direito, nos termos do artigo 8.º, n.º 2, deveriam 
as mesmas relevar para efeitos da apreciação da competência dos tribunais tributários. Estes deixa-
ram, por conseguinte, segundo a mesma decisão, de ser competentes também para o conhecimento 
das execuções que haviam sido propostas em data anterior à entrada em vigor daquele diploma. Pelo 
que, o n.º 5 do artigo 9.º, ao “atribuir” a competência dos tribunais tributários no caso das execuções 
pendentes, teria legislado sobre competência dos tribunais o que, atenta a ausência de autorização 
legislativa, configuraria inconstitucionalidade orgânica.

11  - Não procede, no entanto, a argumentação assim expendida. É que o artigo 9.º, n.º 5 é uma 
norma de direito transitório que se limita a acautelar a competência dos tribunais tributários relati-
vamente às execuções pendentes. Desde logo, tais execuções reportar -se -iam, necessariamente, a cré-
ditos que a Caixa obteve enquanto pessoa colectiva de direito público que prosseguia fins de utilidade 
pública. A ratio da competência dos tribunais tributários encontrava -se ainda presente.

Independentemente disso, tal norma não atribui competência aos tribunais tributários como se 
estes não fossem, em princípio competentes.

O preceito apenas explicita que a competência dos tribunais tributários se mantém, não con-
substanciando, portanto, modificação de direito relevante para efeitos de alteração da competência 
dos tribunais.

Deste modo, o artigo 9.º, n.º 5, do Decreto  -Lei n.º 287/93 limita -se a proceder à regulamentação 
do direito transitório atento o princípio geral de que a competência do tribunal se fixa no momento em 
que a acção/execução é intentada, não contendo qualquer disciplina inovatória.



1909

12  - Ora, o Tribunal Constitucional tem -se pronunciado, firme e reiteradamente, no sentido de 
que, ainda que se comprove a ausência da autorização legislativa parlamentar, não se verifica qualquer 
inconstitucionalidade orgânica sempre que o Governo se limite a, no exercício da função legislativa 
que lhe compete, proceder à reprodução de normatividade já existente. Tal entendimento remonta à 
Comissão Constitucional que em vários pareceres se pronunciou no sentido da não verificação de 
inconstitucionalidade orgânica sempre que as normas em análise não ostentavam carácter inovatório 
(cf. Pareceres n.º s 2/79 e 17/82, publicados, respectivamente, nos Pareceres da Comissão Constitu-
cional, 7.º volume e 10.º volume).

Também o Tribunal Constitucional teve oportunidade de se pronunciar no sentido de o carácter 
não inovatório de normas emanadas pelo Governo relevar para efeitos de não se considerar proce-
dente a verificação de inconstitucionalidade orgânica assente na respectiva ausência de autorização 
legislativa por parte da Assembleia da República.

Vejam -se, a título meramente exemplificativo os Acórdãos n.º s 1/84, publicado nos Acórdãos do 
Tribunal Constitucional, 2.º volume, pp. 173 e seguintes, 423/87, publicado no Diário da República, 
1.ª série, de 26 de Novembro de 1987, e 137/2003, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 24 
de Maio de 2003, e 483/2007, disponível em www. tribunalconstitucional.pt.

13  - Deste modo, o artigo 9.º, n.º 5, do Decreto  -Lei n.º 287/93, de 20 de Agosto, ao prever a 
competência dos tribunais tributários para as execuções de créditos da Caixa Geral de Depósitos 
pendentes à data da entrada em vigor daquele diploma, na medida em que não consagra qualquer 
regulamentação inovatória, não padece da apontada inconstitucionalidade orgânica por violação 
dos artigos 168.º, n.º 1, alínea q), e 201.º, n.º 1, alínea b), da Constituição (na redacção resultante da 
revisão constitucional de 1989).

III  - Decisão
4  - Nestes termos, acordam, na 1.ª secção do Tribunal Constitucional, em conceder provimento ao 

recurso, revogando -se, em consequência, o juízo de inconstitucionalidade proferido nos autos (…)”.
Embora sem força obrigatória geral, o acórdão referenciado contém argumentação sólida, na qual 

nos revemos, afirmativa do juízo de não inconstitucionalidade da norma do n.º 5 do artº 9º, do Decreto-
-Lei n.º 287/93, de 20 de Agosto.

Também este STA já se pronunciou sobre a questão, após a prolação do citado acórdão do Tribunal 
Constitucional, através de aresto de 13/05/2009 tirado no recurso n.º 0175/09, disponível na base de 
dados da DGSI, assim sumariado:

I  - Antes da entrada em vigor do Decreto -Lei n.º 287/93, de 20 de Agosto, a A... era uma pessoa co-
lectiva de direito público cujas dívidas de que era credora eram cobradas pelos tribunais tributários.

II  - Os tribunais tributários são competentes para conhecer da oposição à execução de dívidas 
emergentes de relações jurídicas de direito privado de que era titular a A... desde que as respectivas 
execuções tenham sido instauradas antes da entrada em vigor do Decreto -Lei n.º 287/93, de 20 de 
Agosto.

Nesta linha de entendimento que sufragamos, a decisão recorrida não se pode manter.
4 - DECISÃO:
Pelo exposto, acordam, em conferência, os juízes deste STA em conceder provimento ao recurso, 

revogando a decisão recorrida e declarando a competência material do(s) tribunal(ais) tributário(s) para 
a execução fiscal determinam a remessa dos autos à 1ª Instância para conhecimento das questões que 
ficaram prejudicadas pela solução da questão da competência material ali afirmada que não obteve 
confirmação.

Sem custas.

Lisboa 26 de Outubro de 2011. — Ascensão Lopes (relator) — Pedro Delgado — Casimiro 
Gonçalves. 

 Acórdão de 26 de Outubro de 2011.

Assunto:

Competência do Supremo Tribunal Administrativo. Questão de facto. Culpa.

Sumário:

 I — Por regra, a competência em razão da hierarquia para o conhecimento de recurso 
jurisdicional de decisão de tribunal tributário de 1.ª instância cabe ao Tribunal 
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Central Administrativo, dado que o Supremo Tribunal Administrativo apenas goza 
dessa competência quando o recurso tem por exclusivo fundamento matéria de 
direito.

 II — Para aferir da competência há que olhar para as conclusões da alegação do re-
curso e verificar se, perante elas, as questões controvertidas se resolvem mediante 
uma exclusiva actividade de aplicação e interpretação de normas jurídicas, ou se, 
pelo contrário, implicam a necessidade de dirimir questões de facto.

 III — Constitui questão de facto não só a discordância sobre a matéria de facto levada 
ao probatório e sobre a suficiência ou insuficiência da prova produzida, como, 
também, a divergência sobre as ilações ou juízos de facto que o julgador extraiu 
dos factos fixados.

 IV — Contestando o recorrente o juízo de culpa que a decisão recorrida lhe imputa na in-
suficiência do património social da devedora originária, deste modo questionando 
a conclusão ou ilação de facto extraída pelo julgador, a questão controvertida 
não se resolve mediante uma exclusiva actividade de aplicação e interpretação 
de normas jurídicas, implicando, antes, a necessidade de dirimir uma questão de 
facto.

Processo n.º 805/11 -30.
Recorrente: João Manuel da Silva Pinto Correia.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relatora: Exmª. Srª. Consª. Drª. Dulce Neto.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. JOÃO MANUEL DA SILVA CORREIA, com os demais sinais dos autos, recorreu para o 
Tribunal Central Administrativo Norte da sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de 
Viseu que julgou improcedente a oposição à execução fiscal que contra si reverteu e que corre termos 
no Serviço de Finanças de Tarouca com o n.º 2690200701000233 e apensos para cobrança de dívidas 
tributária da sociedade “Meixonorte  - Construções, Ldª”.

1.1. Terminou a sua alegação de recurso com a seguinte e única conclusão:
− O Oponente não tem culpa de a devedora originária não ter bens para cumprir com as dívidas 

tributárias, cf. art. 24º da LGT.
1.2. Não foram apresentadas contra -alegações.
1.3. Por acórdão proferido a fls. 98 a 102, o Tribunal Central Administrativo Norte declarou -se 

incompetente, em razão da hierarquia, para o conhecimento do recurso, sustentando o entendimento 
de que este tinha por exclusivo fundamento matéria de direito, uma vez que não era pedida a alteração 
da matéria de fáctica fixada na decisão recorrida nem eram invocados factos que não tivessem suporte 
nessa decisão, inexistindo, assim, controvérsia factual a dirimir.

1.4. Neste Tribunal, o Exm.º Magistrado do Ministério Público emitiu parecer no sentido de que 
o recurso não devia obter provimento.

1.5. Com dispensa dos vistos dos Exmºs Adjuntos, atenta a simplicidade da questão, cumpre 
decidir a questão prévia, de conhecimento oficioso, da competência hierárquica deste Tribunal para o 
conhecimento do recurso, porquanto a sua eventual procedência prejudicará o conhecimento de qualquer 
outra questão face ao disposto nos artigos 16º n.º 2 do Código de Procedimento e de Processo Tributário 
(CPPT) e 101º e segs. do Código de Processo Civil (CPC).

2. Na sentença recorrida deu -se como provada a seguinte matéria de facto:
A - A Fazenda Pública instaurou em 23 -01 -2007 a execução n.º 2690200701000233, a que se 

apensou outro processo, instaurados para cobrança coerciva de dívidas de IVA de 2004 e 2006, tendo 
a executada “Meixonorte  - Construções, Lda” sido citada em 26 -02 -2007  - conforme ponto 4 da infor-
mação de fls. 18 e docs. de fls. 10 e 11 aqui dados por reproduzidos, o mesmo se dizendo dos demais 
documentos e folhas do processo que doravante se referirão;

B - O Órgão de Execução fiscal, em 19 -03 -2009, lavrou projecto de decisão (de reversão), onde 
se consignou: “A executada constituiu -se por contrato de sociedade comercial por quotas... lavrado em 
16 -04 -2001... iniciou actividade para efeitos fiscais em 18 -04 -2001... não são conhecidos quaisquer 
bens penhoráveis em nome da firma. Os sócios gerentes, de direito e de facto, da executada são: João 
Manuel da Silva Pinto Correia...”. Aludindo ao projecto de decisão vindo de referir, apreciando o ale-
gado pelo Oponente em sede de audiência prévia e consequentes diligências realizadas, em 23.04.2009 
foi proferido o seguinte despacho: “...tendo como fundamento legal o disposto no artigo 153.º, n.º 2, 
alínea a) do Código de Procedimento e de Processo Tributário, ordeno a reversão da execução contra 
João Manuel da Silva Pinto Correia... nos termos dos artigos 23º e 24º da Lei Geral Tributária e artigo 8º 
do regime Geral das Infracções Tributárias...”  - cfr. doc. de fls. 19 a 39.
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C - O Oponente foi citado do despacho vindo de aludir, em 05 -05 -2009 e apresentou, em 04 -06 -2009, 
a petição inicial que deu origem aos presentes autos  - vide fls. 40, 41 e 4 destes autos;

D - As dívidas exequendas foram originadas, no essencial, em inspecção à originária devedora 
“Meixonorte Construções, Lda” realizada em cumprimento da Ordem de Serviço n.º 01200500018 
— cfr. informação de fls. 19, mormente o ponto 1;

E - O Oponente, juntamente com os dois outros sócios da originária devedora, era pessoa trabalha-
dora, preocupada com os seus trabalhadores, controlando o trabalho que estes faziam  - vide depoimento 
das primeiras cinco testemunhas as quais nesta parte demonstraram conhecer o Oponente e demais 
sócios, pois que ou foram TOC ou empregado deste; trabalhadores da originária devedora ou empresa 
de que todos eram também sócios, a Meixotempor.

3. Tal como resulta da normatividade inserta no Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais, 
aprovado pela Lei n.º 107 -D/2003, de 31 de Dezembro, a competência do Supremo Tribunal Adminis-
trativo para apreciação dos recursos jurisdicionais interpostos de decisões dos Tribunais Tributários 
restringe -se, exclusivamente, a matéria de direito [art.º 26.º, alínea b)], constituindo, assim, uma excepção 
à competência generalizada do Tribunal Central Administrativo, ao qual compete conhecer “dos recursos 
de decisões dos Tribunais Tributários, salvo o disposto na alínea b) do artigo 26.º” [art.º 38.º, alínea a)].

Por essa razão, o artigo 280.º, n.º 1, do CPPT prescreve que das decisões dos tribunais tributá-
rios de 1ª instância cabe recurso para o Tribunal Central Administrativo, salvo quando a matéria for 
exclusivamente de direito, caso em que cabe recurso para a Secção do Contencioso Tributário do 
Supremo Tribunal Administrativo. O que se compreende, dada a lógica que preside ao sistema e que é 
a de reservar ao Supremo Tribunal Administrativo o papel de tribunal de revista, só o fazendo intervir 
quando a matéria de facto em disputa no processo esteja estabilizada e apenas o direito se mantenha 
em discussão.

Deste modo, para aferir da competência, em razão da hierarquia, do Supremo Tribunal Adminis-
trativo, há que olhar para as conclusões da alegação do recurso e verificar se, perante elas, as questões 
controvertidas se resolvem mediante uma exclusiva actividade de aplicação e interpretação de normas 
jurídicas, ou se, pelo contrário, implicam a necessidade de dirimir questões de facto. E conforme é 
jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Administrativo, há necessidade de dirimir questões de facto 
quer quando o recorrente invoca factos que não foram dados como provados ou que os factos levados 
ao probatório não estão provados, quer quando manifesta divergência quanto às ilações, conclusões 
ou juízos de facto que se devam retirar dos mesmos, quer quando suscita a suficiência ou insuficiência 
da prova produzida.

Em suma, as conclusões integrarão matéria de direito se discutirem a interpretação ou aplicação 
de certo preceito legal ou a solução de determinada questão jurídica. E integrarão matéria de facto se 
traduzirem discordância sobre factos materiais da vida real na sua perspectiva actual ou histórica uma 
vez que a sentença os não tenha considerado ou os tenha fixado em desacordo com a prova produzida 
ou com aquela que devia ter sido produzida, ou se traduzirem discordância com as ilações de facto 
retiradas pelo julgador da factualidade apurada.

Se o recorrente colocar qualquer questão de facto, o recurso já não terá por fundamento exclusiva-
mente matéria de direito, ficando, desde logo, definida a competência do Tribunal Central Administrativo, 
independentemente da eventualidade de, por fim, este Tribunal vir a concluir que a discordância sobre 
a matéria fáctica ou os factos não provados alegados são irrelevantes para a decisão do recurso.

No caso vertente, o Meritíssimo Juiz do Tribunal “a quo” julgou improcedente a oposição por ter 
entendido, em suma, que perante a factualidade apurada não se podia considerar que o oponente havia 
logrado demonstrar que não fora por culpa que o património social da devedora originária se tornara 
insuficiente para satisfação dos seus créditos fiscais.

Contra ao assim decidido insurge -se o Oponente, ora Recorrente, sustentando, em síntese, que não 
teve culpa nessa insuficiência ou ausência de bens da devedora originária. Ou seja questiona o juízo 
de culpa na insuficiência do património que a decisão recorrida lhe imputa, questionando a ilação ou 
conclusão que o julgador retirou da factualidade que deixou fixada no probatório.

Ora, conforme tem sido repetidamente afirmado por este Tribunal, envolve apreciação da matéria 
de facto saber se perante os factos dados como provados é de concluir ou não pela falta de culpa do 
oponente na insuficiência do património social, na medida em que tal contende com juízos ou ilações 
de facto que devem ser extraídas dessa factualidade  - Cfr, entre outros, os acórdãos proferidos em 
2/06/1999, no Proc. n.º 22694, em 9/02/2000, no Proc. n.º 24423, em 22/11/2000, no Proc. n.º 25334, 
em 15/6/2000, no Proc. n.º 25110, em 22/11/2000, no Proc. n.º 25334, em 17/4/2002, no Proc. n.º 26544, 
e em 5/12/2007, no Proc. n.º 943/07.

Como se diz no acórdão deste STA de 17/4/2002, no Proc. n.º 26544, «... os juízos de facto, in-
cluindo os de valor sobre matéria de facto, formulados a partir de critérios da experiência, passíveis 
de ser emitidos pelo homem comum, sem necessidade de apelo aos conhecimentos especializados do 
julgador, não estão senão ao alcance dos tribunais com poderes no domínio da fixação da matéria de 
facto. É o caso dos juízos feitos pelo Tribunal recorrido, ou, agora, pelo recorrente, quanto à matéria da 



1912

culpa, das causas de exclusão, da impossibilidade de cumprimento, do conflito de deveres. Designada-
mente, no que concerne à culpa, é jurisprudência pacífica deste Tribunal que concluir, a partir da prova 
produzida, que não está provada a falta de culpa do gerente de uma sociedade comercial pela génese 
da insuficiência do património social para o pagamento das dívidas fiscais, é actividade no domínio da 
fixação da matéria de facto...».

Deste modo, a apreciação da questão que integra a conclusão do presente recurso envolve uma 
divergência do juízo ou ilação retirada pelo julgador da factualidade que se encontra fixada, e implica, 
por isso, o julgamento de matéria de facto que este Tribunal não pode sindicar.

Por conseguinte, o recurso não tem por fundamento exclusivamente matéria de direito, sendo, 
por isso, competente para o seu conhecimento a Secção do Contencioso Tributário do Tribunal Central 
Administrativo Norte.

E existindo no processo decisões divergentes sobre questão de competência, prevalece a decisão 
do tribunal de hierarquia superior, de harmonia com o disposto no n.º 2 do artigo 5.º do Estatuto dos 
Tribunais Administrativos e Fiscais.

4. Face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo em declarar este Supremo Tribunal Administrativo incompetente, em razão da hierarquia, 
para conhecer do presente recurso, indicando -se, nos termos do art. 18.º n.º 3 do CPPT, como Tribunal 
que se considera competente, o Tribunal Central Administrativo Norte, para o qual o Recorrente poderá 
requerer a remessa do processo nos termos previstos no n.º 2 do mesmo artigo.

Sem custas.

Lisboa, 26 de Outubro de 2011. — Dulce Manuel Neto (relatora) — Lino Ribeiro — Valente 
Torrão. 

 Acórdão de 26 de Outubro de 2011.

Assunto:

Verificação e graduação de créditos. Aplicação da lei no tempo.

Sumário: 

 I — Após as alterações introduzidas no Código de Procedimento e de Processo Tri-
butário pela Lei n.º 55-A/2010, de 31.12, os Tribunais Tributários continuam a 
ter competência para conhecer da matéria relativa à verificação e graduação de 
créditos, tendo ocorrido apenas uma alteração da via ou forma processual ade-
quada ao seu conhecimento, que deixou de ser o processo judicial de verificação 
e graduação de créditos, para ser o processo judicial de reclamação da decisão 
proferida pelo órgão da execução sobre a matéria, passando, assim, esta recla-
mação a constituir a forma processual de exercer a tutela jurisdicional no que 
toca à verificação e graduação de créditos.

 II — Quanto à aplicação no tempo da lei processual civil e tributária, a regra é a 
mesma que vale na teoria geral do direito: a lei nova é de aplicação imediata 
aos processos pendentes, mas não possui eficácia retroactiva - artigo 12.º, n.º do 
C.Civil e artigo 12.º, n.º 3 da LGT. Porém, da submissão a esta regra geral ex-
ceptua-se o caso de a lei nova ser acompanhada de normas de direito transitório 
ou de para ela valer uma norma especial, como é o caso da norma contida no 
n.º 2 do artigo 142.º do CPC, que determina que a forma de processo aplicável 
se determina pela lei vigente à data em que a acção é proposta.

 III — Por força dessa norma contida no n.º 2 do artigo 142.º do CPPT, que é subsidia-
riamente aplicável ao contencioso tributário por força do artigo 2.º, alínea e) do 
CPPT, a nova lei não pode ser aplicada aos processos de verificação e graduação 
de créditos pendentes nos Tribunais Administrativos e Fiscais em 1 de Janeiro 
de 2011, os quais continuam a seguir a forma processual vigente à data da sua 
instauração.

 IV — À mesma conclusão se chegaria pela aplicação da norma contida no n.º 3 do ar-
tigo 12.º da LGT, na medida em que a aplicação imediata da lei nova aos processos 
pendentes é susceptível de afectar os direitos e interesses legítimos anteriormente 
constituídos das partes.
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Processo n.º: 826/11-30.
Recorrente: Ministério Público. 
Recorrido: Fazenda Pública e Outros.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pedro Delgado.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

I – O Exmº Magistrado do Ministério Público recorre para este Supremo Tribunal da decisão do 
Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, de 9 de Maio de 2011, proferida nos autos de verificação 
e graduação de créditos n.º 815/10.1BEBRG, que, por aplicação do artigo 64º do Código de Processo 
Civil determinou que, após trânsito em julgado do despacho, deviam os autos ser remetidos ao órgão 
de execução fiscal para aí serem tramitados. 

Termina as suas alegações de recurso formulando as seguintes conclusões:
I - Os presentes autos foram instaurados a 21/4/2010, nele tendo sido ordenadas e realizadas diver-

sas diligências com vista à prolação da decisão final, de acordo com a competência material atribuída 
pelo art. 151.°, n.º 1, do CPPT; 

II- A competência material dos tribunais administrativos e fiscais, tal como dos tribunais comuns, 
fixa-se no momento da propositura da acção, sendo irrelevantes as alterações de facto e de direito 
ocorridas posteriormente, conforme o disposto no art.º 5.° do ETAF;

III - Assim, o facto de a Lei n.º 55-A/2010, de 31 de Dezembro, que entrou em vigor a 1/1/2011, 
ter alterado os artigos 97.°, 151.°, n.” 1 e 245.°, n.º 2 do CPPT, de modo a atribuir competência aos 
órgãos de execução fiscal para decidir o incidente de verificação e graduação de créditos, não poderá 
produzir qualquer efeito no desenrolar dos presentes, continuando aquela competência a caber ao tri-
bunal administrativo e fiscal;

IV - A decisão sobre o incidente de verificação e graduação de créditos tem natureza jurisdicional, 
pelo que a norma do art. 126.°, da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de Dezembro, na parte em que atribuiu essa 
competência a um órgão da administração fiscal é de duvidosa constitucionalidade, uma vez que faz 
perigar o princípio da igualdade de meios processuais, consagrado no art. 98.° da LGT e o princípio da 
equidade processual consagrado no artigo 20.°, n.º 4 da CRP. Daí que, havendo dúvidas legítimas sobre 
a constitucionalidade da citada norma legal, no caso dos autos, a interpretação mais sensata parece ser 
aquela que considera competente o tribunal tributário para decidir o presente incidente de verificação 
e graduação de créditos, uma vez que é no tribunal que reside o poder jurisdicional;

V - Por outro lado, não constando da citada Lei qualquer norma transitória sobre essa matéria e 
considerando o princípio basilar do nosso sistema jurídico de que a lei só rege para o futuro e que a 
competência material se fixa no momento da propositura da acção, nos termos dos artigos 12.° do C 
Civil e 5.° do ETAF, e tendo presente que, na fixação do sentido e alcance da lei, o intérprete presumirá 
que o legislador consagrou as soluções mais acertadas e soube exprimir o seu pensamento em termos 
adequados (art.º 9.°, n.º 3 do C Civil), parece-nos que a competência do órgão de execução fiscal atri-
buída pelo n.º 2 do Art.º 245.°, na redacção da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de Dezembro, se aplica apenas 
aos processos de reclamação de créditos entrados a partir de 1/1/2011;

VI - Decidindo como decidiu, a M.ma Juiz a quo não aplicou, como devia, o disposto no art.º 5.° 
do ETAF, e fez errada interpretação dos artigos 9.°, n.º 3 e 12.° do C.Civil, 151.°, n.º 1, 245.°, n.º 2, do 
CPPT, 126º e 127.°, da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de Dezembro».

Não foram apresentadas contra-alegações.
O processo de verificação e graduação de créditos foi autuado em 22 de Abril de 2010 (cf. fls. 2).
A decisão recorrida, a fls. 85 e segs. dos autos, aplicando o artigo 64 do Código de Processo Civil, 

determinou que, após trânsito em julgado do despacho, fossem os autos remetidos ao órgão de execução 
fiscal, para aí serem tramitados (cfr. decisão recorrida a fls. 90).

Como se vê o Ministério Público no Tribunal Administrativo e Fiscal  de Braga discorda deste 
entendimento e alega que o artº 5º do ETAF preceitua de forma inequívoca no seu nº 1, 2ª parte – e 
sem excepção alguma -, serem irrelevantes as modificações de facto e de direito ulteriores ao início 
da instância. 

Conclui assim que a nova redacção dos artigos 97, n.º 1, o), 151, n.º 1, 245, números 2, 3 e 4 e 
247, n.º 1, todos do CPPT, em vigor desde 1-1-2011, somente é aplicável aos processos de verificação 
de créditos instaurados após aquela data, atento o preceituado no art.º 5.º, n.º 1, do ETAF, dado tratar-se 
de uma modificação posterior de direito, nessa medida irrelevante.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
II FUNDAMENTAÇÃO 
A questão a decidir consiste em saber se a decisão recorrida enferma de erro de interpretação e 

aplicação do direito ao ter julgado que, face às alterações introduzidas no CPPT pela Lei nº 55-A/2010, 
de 31/12, os Tribunais Administrativos e Fiscais deixaram de ter competência para a apreciação e decisão 
dos processos judiciais de verificação e graduação de créditos e que, por isso, se impõe a remessa de 
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todos os processos pendentes, desta espécie, ao órgão de execução para que este proceda à sua posterior 
tramitação e decisão.

Trata-se de questão idêntica à que constituiu objecto de diversos e recentes acórdãos deste Su-
premo Tribunal Administrativo, nomeadamente os proferidos nos recursos nºs. 362/11 e 384/11, de 
6/7/2011, para cuja  exaustiva fundamentação se remete e cuja decisão (no sentido de que as alterações 
legislativas decorrentes da Lei nº 55-A/2010 não são aplicáveis aos processos judiciais de verificação 
e graduação de créditos pendentes nos Tribunais Administrativos e Fiscais em 1 de Janeiro de 2011, os 
quais continuam a seguir a forma processual vigente à data da sua instauração), também aqui se acolhe, 
por com essas fundamentação e decisão concordarmos integralmente, o que conduz à procedência do 
presente recurso.

Jurisprudência, esta, que foi seguida por inúmeros outros arestos deste Supremo Tribunal Administra-
tivo, dos quais destacamos, por mais recentes, os acórdãos 704/11, de 28.09.2011, 623/11, de 14.09.2011, 
e 597/11, 510/11, 500/11, 393/11, 499/11, 361/11, 632/11, e 595/11, todos de 13.07.2011.

Daí que se entenda, remetendo para tal fundamentação, dar provimento ao presente recurso e 
revogar a decisão recorrida com a consequentemente baixa dos autos ao Tribunal “a quo” para aí pros-
seguirem os seus ulteriores termos, se a tanto nada mais obstar.

III. DECISÃO 
Nestes termos, acorda-se em, dando provimento ao recurso, revogar a decisão recorrida e, con-

sequentemente, ordenar a baixa dos autos ao Tribunal “a quo” para aí prosseguirem os seus ulteriores 
termos, se a tanto nada mais obstar.

Sem custas.

Lisboa, 26 de Outubro de 2011. — Pedro Delgado (relator) — Casimiro Gonçalves — Ascensão 
Lopes. 

 Acórdão de 26 de Outubro de 2011.

Assunto:

Verificação e graduação de créditos. Aplicação da lei no tempo.

Sumário:

 I — Após as alterações introduzida no CPPT pela Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de De-
zembro, os Tribunais Tributários continuam a ter competência para conhecer da 
matéria relativa à verificação e graduação de créditos, tendo ocorrido apenas uma 
alteração da via ou forma processual adequada ao seu conhecimento, que deixou 
de ser o processo judicial de verificação e graduação de créditos, para ser o pro-
cesso judicial de reclamação da decisão proferida pelo órgão da execução sobre 
a matéria, passando, assim, esta reclamação a constituir a forma processual de 
exercer a tutela jurisdicional no que toca à verificação e graduação de créditos.

 II — Quanto à aplicação no tempo da lei processual civil e tributária, a regra é a mesma 
que vale na teoria geral do direito: a lei nova é de aplicação imediata aos processos 
pendentes, mas não possui eficácia retroactiva – artigo 12.º, n.º 2, do CC e artigo 
12.º, n.º 3 da LGT. Porém, da submissão a esta regra geral exceptua -se o caso de 
a lei nova ser acompanhada de normas de direito transitório ou de para ela valer 
uma norma especial, como é o caso da norma contida no n.º 2 do artigo 142.º 
do CPC, que determina que a forma de processo aplicável se determina pela lei 
vigente à data em que a acção é proposta.

 III — Por força dessa norma contida no n.º 2 do artigo 142.º do CPC, que é subsidia-
riamente aplicável ao contencioso tributário por força do artigo 2.º, alínea e), do 
CPPT, a nova lei não pode ser aplicada aos processos de verificação e graduação 
de créditos pendentes nos Tribunais Administrativos e Fiscais em 1 de Janeiro 
de 2011, os quais continuam a seguir a forma processual vigente à data da sua 
instauração.

 IV — À mesma conclusão se chegaria pela aplicação da norma contida no n.º 3 do ar-
tigo 12.º da LGT, na medida em que a aplicação imediata da lei nova aos processos 
pendentes é susceptível de afectar os direitos e interesses legítimos anteriormente 
constituídos das partes.
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Processo n.º: 834/11 -30.
Recorrente : Ministério Público.
Recorrido: Fazenda Pública e Outros.
Relator : Ex.mo Sr. Cons. Dr. Francisco Rothes.

1. RELATÓRIO
1.1 Num processo de verificação e graduação de créditos a correr termos por apenso a uma execu-

ção fiscal instaurada pelo Serviço de Finanças de Barcelos, a Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal 
de Braga proferiu despacho a ordenar a remessa dos autos ao órgão de execução fiscal, para aí serem 
tramitados, face às alterações processuais decorrentes da Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de Dezembro (Lei 
de Orçamento do Estado para 2011).

1.2 O Representante do Ministério Público junto daquele Tribunal interpôs recurso dessa decisão, 
o qual foi admitido, com subida imediata, nos próprios autos e efeito meramente devolutivo.

1.3 O Recorrente apresentou as alegações de recurso, que resumiu em conclusões do seguinte teor:
«I  - Os presentes autos foram instaurados a 8/11/2010, nele tendo sido ordenadas e realizadas di-

versas diligências com vista à prolação da decisão final, de acordo com a competência material atribuída 
pelo art. 151.º, n.º 1, do CPPT [na versão anterior à da Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de Dezembro];

II  - A competência material dos tribunais administrativos e fiscais, tal como dos tribunais comuns, 
fixa -se no momento da propositura da acção, sendo irrelevantes as alterações de facto e de direito 
ocorridas posteriormente, conforme o disposto no art. 5.º do ETAF;

III  - Assim, o facto de a Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de Dezembro, que entrou em vigor a 1/1/2011, 
ter alterado os artigos 97.º, 151.º, n.º 1 e 245.º, n.º 2 do CPPT, de modo a atribuir competência aos 
órgãos de execução fiscal para decidir o incidente de verificação e graduação de créditos, não poderá 
produzir qualquer efeito no desenrolar dos presentes autos, continuando aquela competência a caber 
ao tribunal administrativo e fiscal;

IV  - A decisão sobre o incidente de verificação e graduação de créditos tem natureza jurisdicional, 
pelo que a norma do art. 126.º, da Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de Dezembro, na parte em que atribuiu essa 
competência a um órgão da administração fiscal é de duvidosa constitucionalidade, uma vez que faz 
perigar o princípio da igualdade de meios processuais, consagrado no art. 98.º da LGT e o princípio da 
equidade processual consagrado no artigo 20.º, n.º 4 da CRP. Daí que, havendo dúvidas legítimas sobre 
a constitucionalidade da citada norma legal, no caso dos autos, a interpretação mais sensata parece ser 
aquela que considera competente o tribunal tributário para decidir o presente incidente de verificação 
e graduação de créditos, uma vez que é no tribunal que reside o poder jurisdicional;

V  - Por outro lado, não constando da citada Lei qualquer norma transitória sobre essa matéria e 
considerando o princípio basilar do nosso sistema jurídico de que a lei só rege para o futuro e que a 
competência material se fixa no momento da propositura da acção, nos termos dos artigos 12.º do C Civil 
e 5.º do ETAF, e tendo presente que, na fixação do sentido e alcance da lei, o intérprete presumirá que 
o legislador consagrou as soluções mais acertadas e soube exprimir o seu pensamento em termos ade-
quados (art. 9.º, n.º 3 do C Civil), parece -nos que a competência do órgão de execução fiscal atribuída 
pelo n.º 2 do Art. 245.º, na redacção da Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de Dezembro, se aplica apenas aos 
processos de reclamação de créditos entrados a partir de 1/1/2011;

VI  - Decidindo como decidiu, a M.ma Juiz [do Tribunal] a quo não aplicou, como devia, o disposto 
no art. 5.º do ETAF, e fez errada interpretação dos artigos 9.º, n.º 3 e 12.º do C Civil, 151.º, n.º 1, 245.º, 
n.º 2, do CPPT, 126.º e 127.º, da Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de Dezembro.

Pelo que, revogando o douto despacho recorrido e ordenando o prosseguimento dos autos neste 
tribunal até final, VOSSAS EXCELÊNCIAS farão, agora como sempre, a costumada

JUSTIÇA» (1).
1.6 Não foram apresentadas contra alegações.
1.7 Recebidos os autos neste Supremo Tribunal Administrativo, foi dada vista ao Ministério 

Público.
1.8 Dispensaram -se os vistos dos Juízes Conselheiros adjuntos por a questão suscitada ter vindo 

a ser decidido unânime e uniformemente por este Supremo Tribunal Administrativo.
1.9 A questão que cumpre apreciar e decidir é a de saber se (o despacho recorrido fez correcta 

interpretação e aplicação da lei ao julgar que), em face das alterações introduzidas no Código de 
Procedimento e de Processo Tributário (CPPT) pela Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de Dezembro (Lei de 
Orçamento do Estado para 2011), os Tribunais Administrativos e Fiscais deixaram de ter competência 
para a apreciação e decisão dos processos judiciais de verificação e graduação de créditos e que, por 
isso, se impõe a remessa de todos os processos pendentes, desta espécie, ao órgão de execução para 
que este proceda à sua posterior tramitação e decisão.

2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1 DE FACTO
O despacho recorrido, na parte que ora nos interessa, é do seguinte teor:
«Impõe -se referir, desde logo, que se vai seguir de perto a decisão proferida no Processo 1751/10.7 

BEBRG, que correu termos neste Tribunal.
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Assim, em relação ao primeiro dos argumentos apontados pelo Ministério Público, perfilha -se o en-
tendimento explanado no despacho supra transcrito [(2)], ou seja, de que o artigo 5.º do ETAF limita -se a 
regular a distribuição de competência entre Tribunais, e não entre estes e órgãos da Administração Tributária.

Por outro lado, entende -se que a solução de permanência dos processos em causa nos Tribunais 
Tributários, consabidamente sobrecarregados e em situação de ruptura, é claramente mais prejudicial 
para as exigências de celeridade do que a solução alternativa de remessa dos autos ao órgão de exe-
cução fiscal.

Tanto mais que tal remessa não implicará, ao contrário do que parece entender o Ministério Público, 
a renovação de quaisquer actos, já que nada aponta no sentido da invalidade dos actos já praticados, 
antes pelo contrário, conforme referido mais abaixo.

Quanto aos invocados princípios da igualdade de meios processuais e da equidade processual, 
entende -se que os mesmos não saem beliscados pela remessa dos autos ao órgão de execução fiscal, já 
que os interessados sempre terão disponível o meio de reacção próprio previsto na nova redacção do 
Código de Procedimento e Processo Tributário. Em todo caso, sempre se dirá que o enquadramento dos 
referidos princípios sempre se haveria de fazer nos mesmos termos em relação às restantes situações 
abrangidas pelas reclamações previstas nos artigos 276.º e ss. do Código de Procedimento e Processo 
Tributário, em que o órgão de execução fiscal se apresenta a decidir em primeira linha questões nas 
quais é directamente interessada, como a legalidade das penhoras que garantem os seus próprios prédios 
ou a suficiência da garantia apresentada para suspender o processo de execução fiscal.

No que diz respeito à falta de previsão expressa que determine a remessa imediata dos autos ao 
órgão de execução fiscal, entende -se não ser decisiva, tanto mais que se verifica uma igual ausência 
de norma a determinar o contrário.

Ora, conforme se pode ler no Ac. do TRL de 15 -02 -2007, proferido no processo 370/2007 -6, 
disponível em www.dgsi.pt:

“...o sentido da solução geral aplicável ao comum das leis processuais, sempre que não haja 
disposição transitória, especial ou sectorial, em contrário, é o ao princípio da aplicação imediata da 
lei processual.

A este princípio, que não tem formulação expressa na lei, estão subjacentes, para a generalidade 
dos autores, o facto de o direito processual ser um ramo do direito público que se sobrepõe aos interes-
ses particulares dos litigantes e a circunstância de se tratar de um ramo de direito adjectivo que apenas 
regula o modo como as partes podem exercer os seus direitos que a lei substantiva consagra.

No entanto, para os citados autores a solução passa por estender ao domínio do processo civil, 
com as necessárias adaptações, a doutrina estabelecida, em termos genéricos, no artigo 12º do Código 
Civil. Assim, a “...ideia, proclamada neste artigo, de que a lei dispõe para o futuro significará, na área 
do direito processual, que a nova lei se aplica às acções futuras e também a actos futuramente prati-
cados nas acções pendentes”, continuando a aferir -se a validade e regularidade dos actos processuais 
anteriormente praticados pela lei processual antiga vigente ao tempo”.

Deste modo, e desde logo, entende -se não ser beliscado o princípio de que a lei só rege para o 
futuro, antes pelo contrário. Com efeito, e de acordo com o acórdão transcrito e os autores ali citados 
1 [1 A. Varela, M. Bezerra e S. Nora, Manual de Processo Civil, 2ª ed., Coimbra Editora] a solução de 
aplicação imediata da lei processual nova é a única conforme com tal princípio.

Assim, dever -se -ão ter como de aplicação imediata as alterações processuais decorrentes da Lei que 
aprova o Orçamento Geral do Estado para o ano de 2011 (Lei n.º 55 -A/2010 de 31 -12), ora em causa.

Daí decorre, como já se havia apontado no despacho supra transcrito, que deixa de existir suporte 
normativo -processual para a tramitação de processos de verificação e graduação de créditos nos Tribunais 
Tributários, já que as normas que consagravam a existência de tal meio processual foram revogadas, 
sem qualquer regime transitório, sendo, como se vem de ver, tal revogação de aplicação imediata.

Ou seja, por outras palavras, carece por completo de suporte legal a tramitação dos presentes 
autos, face à entrada em vigor da referida Lei nº 55 -A/2010 de 31 -12.

É que esta lei, conforme também referido naquele despacho, não se limita a transferir a compe-
tência para a tramitação de uma forma processual de um Tribunal para outro. O que a lei em causa fez 
foi extinguir um meio processual e criar um outro ex novo.

Daí que não seja susceptível de se manter a tramitação dos presentes autos, correspondentes a 
uma forma processual que não existe no ordenamento jurídico vigente, com a consequente ausência 
de normas que sustentem tal tramitação.

Por todo o acima exposto deverão, após trânsito em julgado do presente despacho, ser os presentes 
autos remetidos ao órgão de execução fiscal, para aí serem tramitados.

Notifique».
2.2 DE DIREITO
2.2.1 A QUESTÃO A APRECIAR E DECIDIR
A Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, por onde corria termos o presente processo 

de verificação e graduação de créditos, apelando ao disposto no art. 5.º do Estatuto dos Tribunais Ad-
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ministrativos e Fiscais (ETAF) e considerando que este se limita a regular a distribuição de competên-
cia entre Tribunais, e não entre estes e órgãos da Administração tributária (AT), conclui que deverão 
ter -se como de aplicação imediata as alterações processuais decorrentes da Lei n.º 55 -A/2010, de 31 
de Dezembro, e que daí decorre que deixa de existir suporte normativo -processual para a tramitação 
de processos de verificação e graduação de créditos nos Tribunais Tributários, já que as normas que 
consagravam a existência de tal meio processual foram revogadas, sem qualquer regime transitório, 
sendo tal revogação de aplicação imediata.

Consequentemente, ordenou que os autos fossem remetidos ao órgão de execução fiscal, para aí 
serem tramitados.

Não se conformando com essa decisão, dela recorreu o recorrente Ministério Público, alegando 
que a citada Lei nº 55 -A/2010, de 31 de Dezembro, não altera, no caso, a competência para a verifi-
cação e graduação de créditos, a qual continua a ser do Tribunal Tributário, pois que a competência 
material dos tribunais administrativos e fiscais, tal como dos tribunais comuns, se fixa no momento da 
propositura da acção, sendo irrelevantes as alterações de facto e de direito ocorridas posteriormente, 
conforme o disposto no art. 5º do ETAF, além de que, tendo natureza jurisdicional a decisão sobre o 
incidente de verificação e graduação de créditos, a norma do art. 126.º da Lei n.º 55 -A/2010, de 31 
de Dezembro, na parte em que atribuiu essa competência a um órgão da administração é de duvidosa 
constitucionalidade (uma vez que faz perigar o princípio da igualdade de meios processuais, consagrado 
no art. 98.º da LGT e o princípio da equidade processual consagrado no art. 20.º, n.º 4 da Constituição 
da República); pelo que, havendo dúvidas legítimas sobre a constitucionalidade de tal norma, no caso 
dos autos, a interpretação mais sensata parece ser aquela que considera competente o tribunal tributário 
para decidir o presente incidente de verificação e graduação de créditos, uma vez que é no tribunal que 
reside o poder jurisdicional; por outro lado, não constando da citada Lei qualquer norma transitória sobre 
essa matéria, parece que a competência do órgão de execução fiscal atribuída pelo n.º 2 do art. 245.º, 
na redacção da Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de Dezembro, se aplica apenas aos processos de reclamação 
de créditos entrados a partir de 1 de Janeiro de 2011.

Daí termos fixado a questão a apreciar e decidir nos termos que deixámos referidos em 1.9.
2.2.2 DOS EFEITOS DAS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS NO CPPT PELA LEI DE OR-

ÇAMENTO DO ESTADO PARA 2011 SOBRE A COMPETÊNCIA DOS TRIBUNAIS ADMINIS-
TRATIVOS E FISCAIS PARA A APRECIAÇÃO E DECISÃO DOS PROCESSOS JUDICIAIS DE 
VERIFICAÇÃO E GRADUAÇÃO DE CRÉDITOS

Questão idêntica à que constitui objecto do presente recurso foi decidida por esta Secção do Con-
tencioso Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo por acórdão de 6 de Julho 2011, proferido 
no processo com o n.º 384/11 (3), para cuja fundamentação se remete.

A posição assumida nesse acórdão tem vindo a ser seguida unânime e uniformemente por este 
Supremo Tribunal, como resulta dos seguintes acórdãos (4) da Secção do Contencioso Tributário:

 - de 13 de Julho de 2011, nos processos com os n.ºs 361/11, 392/11, 393/11, 394/11, 395/11, 
398/11, 445/11, 451/11, 466/11, 476/11, 492/11, 499/11, 500/11, 510/11, 511/11, 521/11, 522/11, 561/11, 
580/11, 594/11, 595/11, 597/11 e 632/11;

 - de 14 de Setembro de 2011, processos com os n.ºs 588/11 e 623/11;
 - de 28 de Setembro de 2011, processo com o n.º 704/11;
 - de 12 de Outubro de 2011, processos com os n.ºs 516/11, 687/11 e 703/11,
todos no sentido de que as alterações legislativas decorrentes da Lei n.º 55 -A/2010 não são apli-

cáveis aos processos judiciais de verificação e graduação de créditos pendentes nos Tribunais Admi-
nistrativos e Fiscais em 1 de Janeiro de 2011, os quais continuam a seguir a forma processual vigente 
à data da sua instauração.

Daí que, sem necessidade de mais considerações e remetendo para tal fundamentação, com a qual 
concordamos e que subscrevemos na íntegra, se deva dar provimento ao presente recurso e revogar a 
decisão recorrida com a consequentemente baixa dos autos ao Tribunal a quo, para aí prosseguirem os 
seus ulteriores termos, se a tanto nada mais obstar.

2.2.3 CONCLUSÕES
Preparando a decisão, formulamos as seguintes conclusões, decalcadas do sumário doutrinal do 

já referido acórdão proferido no processo com o n.º 384/11:
I  - Após as alterações introduzida no CPPT pela Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de Dezembro, os 

Tribunais Tributários continuam a ter competência para conhecer da matéria relativa à verificação e 
graduação de créditos, tendo ocorrido apenas uma alteração da via ou forma processual adequada ao 
seu conhecimento, que deixou de ser o processo judicial de verificação e graduação de créditos, para 
ser o processo judicial de reclamação da decisão proferida pelo órgão da execução sobre a matéria, 
passando, assim, esta reclamação a constituir a forma processual de exercer a tutela jurisdicional no 
que toca à verificação e graduação de créditos.

II  - Quanto à aplicação no tempo da lei processual civil e tributária, a regra é a mesma que vale 
na teoria geral do direito: a lei nova é de aplicação imediata aos processos pendentes, mas não possui 
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eficácia retroactiva – art. 12.º, n.º 2, do CC e art. 12.º, n.º 3 da LGT. Porém, da submissão a esta regra 
geral exceptua -se o caso de a lei nova ser acompanhada de normas de direito transitório ou de para ela 
valer uma norma especial, como é o caso da norma contida no n.º 2 do art. 142.º do CPC, que determina 
que a forma de processo aplicável se determina pela lei vigente à data em que a acção é proposta.

III  - Por força dessa norma contida no n.º 2 do art. 142.º do CPC, que é subsidiariamente aplicável 
ao contencioso tributário por força do art. 2.º, alínea e), do CPPT, a nova lei não pode ser aplicada aos 
processos de verificação e graduação de créditos pendentes nos Tribunais Administrativos e Fiscais 
em 1 de Janeiro de 2011, os quais continuam a seguir a forma processual vigente à data da sua instau-
ração.

IV  - À mesma conclusão se chegaria pela aplicação da norma contida no n.º 3 do art. 12.º da LGT, 
na medida em que a aplicação imediata da lei nova aos processos pendentes é susceptível de afectar os 
direitos e interesses legítimos anteriormente constituídos das partes.

3. DECISÃO
Face ao exposto, os juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Admi-

nistrativo acordam, em conferência, conceder provimento ao recurso, revogar a decisão recorrida e, 
consequentemente, ordenar a baixa dos autos ao Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, para aí 
prosseguirem os seus ulteriores termos, se a tanto nada mais obstar.

Sem custas.

Lisboa, 26 de Outubro de 2011. — Francisco Rothes (relator) — António Calhau — Isabel 
Marques da Silva.

(1) As partes entre aspas e com um tipo de letra diferente são transcrições, aqui como adiante.
(2) A Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, antes de proferir o despacho recorrido e a fim de respeitar o 

princípio do contraditório, consagrado no art. 3.º, n.º 3 do Código de Processo Civil, aplicável ex vi da alínea e) do art. 2.º do 
CPPT, ordenou a notificação das partes para, querendo, se pronunciarem sobre a questão. É esse o despacho a que se refere.

(3)  Ainda não publicado no jornal oficial, mas disponível em http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/
1892d1e3b388f6c9802578cb004a9ad1?OpenDocument.

(4) Ainda não publicados no jornal oficial, mas todos disponíveis em www.dgsi.pt 

 Acórdão de 26 de Outubro de 2011.

Assunto: 

Recurso por oposição de acórdãos. Despacho do relator. Reclamação para a confe-
rência.

Sumário:

 I — Do despacho do relator que julgou findo o recurso por oposição de acórdãos, 
nos termos do n.º 5 do artigo 284.º CPPT, pode o recorrente reclamar para a 
conferência, nos termos do n.º 3 do artigo 700.º CPC, requerendo que sobre tal 
matéria seja proferido acórdão.

 II — Os pressupostos da oposição de acórdãos susceptíveis de fundamentar o recurso 
previsto no artigo 284.º CPPT reconduzem-se, além da exigência do trânsito em 
julgado do acórdão fundamento, à existência de soluções jurídicas opostas, re-
lativamente à mesma questão de direito, tendo por base um quadro legislativo e 
factual substancialmente idêntico.

 III — Para ocorrer a aventada oposição é indispensável, pois, que sejam idênticos os 
factos neles tidos em conta e que em ambos os arestos a decisão haja assumido 
forma expressa, não bastando a simples oposição entre razões ou argumentos 
enformadores das decisões finais ou a simples invocação de decisões implícitas.

 IV — Não existe, assim, oposição de julgados se no acórdão fundamento se entendeu 
que o tribunal de recurso não dispunha de base factual para decidir o recurso 
jurisdicional, uma vez que este pressupunha uma realidade de facto que não estava 
pré-estabelecida, pelo que se impunha que o tribunal recorrido ampliasse a maté-
ria de facto, e no acórdão recorrido se julgou a impugnação judicial procedente, 
considerando-se que os factos fixados na sentença recorrida eram suficientes para 
conhecimento do recurso e, por isso mesmo, dele se conheceu.
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Processo n.º: 925/09-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Modelo Hiper — Imobiliária, SA.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. António Calhau.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Adminis-
trativo:

I – Modelo Hiper – Imobiliária, SA, com os sinais dos autos, não se conformando com o despa-
cho do Mmo. Juiz Relator de 11/7/2011, a fls. 697/698, que julgou findo o recurso por si interposto 
do acórdão de 10/2/2010, com fundamento em oposição de acórdãos, dele vem apresentar reclamação 
para a conferência, nos termos e com os seguintes fundamentos:

1. Segundo o douto despacho aqui reclamado, e no segmento em que o douto acórdão recorrido 
(de 10.02.2010) julgou a impugnação improcedente (com excepção dos juros compensatórios), não se 
verifica a arguida oposição com o douto acórdão deste STA, 2.ª Secção, de 20.02.2008, Proc. 941/07, 
igualmente proferido nestes autos.

2. Para o efeito, arguiu o douto despacho em apreço que “Quanto aos invocados vícios do acto de 
liquidação que não teriam sido apreciados no acórdão recorrido, à míngua de factos consignados no 
probatório, já à recorrente respondeu o acórdão de 16/12/2010 (proferido após arguição de nulidade, 
por omissão de pronúncia, do acórdão recorrido) dizendo que no acórdão recorrido se emitiu expressa 
pronúncia e decisão relativamente às questões que a ali recorrida (ora recorrente) suscitara em sede de 
contra-alegações, e só destas haveria que conhecer, pois só quanto a elas a aqui recorrente reclamara 
expressamente pronúncia decisória, tanto mais que nas suas palavras no demais a sentença recorrida 
não era passível de qualquer censura” (com a devida vénia).

Ora, 
3. Se bem que o Tribunal não estivesse limitado às questões suscitadas pela recorrida nas suas 

contra-alegações de recurso,
4. certo é que, contrariamente ao que afirma o douto despacho em apreço, dos sinais dos autos 

extrai-se que a aqui recorrente, nas suas contra-alegações de recurso, não reclamou expressamente 
pronúncia decisória apenas relativamente às questões que vieram a ser objecto de apreciação no douto 
acórdão de 10.02.2010.

5. Com efeito, e conforme resulta da respectiva peça processual, a aqui recorrente, na conclusão 
204. das suas contra-alegações de recurso, arguiu, a título subsidiário, que “Se, por mera hipótese, for 
dado provimento ao recurso, devem ser conhecidos e apreciados de mérito os demais vícios imputados 
à liquidação, não considerados na douta sentença recorrida” (cfr. conclusão 204.).

6. Conhecimento e apreciação, essas, que o douto acórdão de 10.02.2010 não fez.
7. Com efeito, o douto acórdão de 10.02.2010, para além de indeferir a arguida nulidade da 

sentença de 09.03.2009, de indeferir a arguida extemporaneidade das alegações da FP, e de indeferir 
a invocada prescrição,

8. aprecia apenas do mérito do vício formal da impossibilidade legal e física da Mil Reis ser 
destinatária da liquidação em apreço.

9. O douto acórdão de 10.02.2010 não apreciou, assim, todo um conjunto de outros vícios formais 
e substanciais que a aqui recorrente, legítima e oportunamente, havia imputado ao acto de liquidação 
– e cuja apreciação, como acima se referiu, a aqui recorrente “reclamou” expressamente nas suas 
contra-alegações de recurso (contrariamente ao firmado no douto despacho em apreço),

10. tão pouco ordenou a baixa dos autos à instância, para alargamento da matéria de facto pro-
vada, a fim de aí ser conhecido do mérito dos demais vícios imputados ao acto de liquidação.

11. E que vícios do acto de liquidação foram esses, arguidos na petição inicial de impugnação, e 
cuja apreciação jurisdicional a aqui recorrente expressamente reclamou, em 204. das conclusões das 
suas contra-alegações de recurso?

12. Foram os seguintes, conforme resulta da p.i.:
a) A falta de fundamentação do aumento da derrama;
b) A caducidade da liquidação;
c) A violação do direito de audição prévia;
d) A violação dos artigos 46.º, n.º 1, 59.º-A e 60.º, a) e c) do CIRC – a questão material, de 

fundo;
e) A insuficiente fundamentação de direito; e
f) A errónea redução dos prejuízos fiscais reportáveis da sociedade dependente “IGI”.
13. Vícios, estes, cuja apreciação não estava prejudicada pela solução dada aos vícios formais 

concretamente apreciados,
14. Muito pelo contrário – precisamente porque o douto acórdão de 10.02.2010 se pronunciou 

pela improcedência do vício de forma decorrente da impossibilidade legal e física da liquidação ter 
por objecto a Mil Reis,
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15. é que se impunha a apreciação dos demais vícios formais e materiais imputados à liquida-
ção – arguidos, precisamente, na hipótese da improcedência do vício formal que veio a ser apreciado 
– conforme imposto pelo artigo 660.º, n.º 2 do CPC.

Ora,
16. Ao não apreciar todo este manancial de vícios, em substituição da instância (cfr. artigos 715.º, 

n.º 2, 749.º e 753.º, n.º 1 do CPC),
17. e, sobretudo, ao não determinar a baixa dos autos à instância, a fim de que esta alargasse 

a fundamentação de facto, para que sobre aqueles vícios emitisse pronúncia de mérito (cfr. ar-
tigo 729.º, n.ºs 2 e 3 do CPC), 

18. o douto acórdão de 10.02.2010 está em oposição com o douto acórdão deste STA, 2.ª Secção, 
de 20.02.2008, Proc. 941/07, contrariamente ao decidido no douto despacho em apreciação.

Com efeito, 
19. O douto acórdão de 10.02.2010 julgou a impugnação judicial improcedente (exceptuando 

quanto aos juros compensatórios).
20. Contudo, prescindiu do prévio e necessário alargamento da matéria de facto bastante para 

a apreciação do mérito de todos os vícios oportuna e legitimamente imputados ao acto de liquidação, 
21. acima explicitados e cuja apreciação, contrariamente ao preconizado no douto despacho 

aqui em apreciação, a aqui recorrente expressamente solicitou nas suas contra-alegações de 
recurso.

22. O que está em oposição com o douto acórdão fundamento, dado que este, transitado em julgado, 
afirmou expressamente que “Subsidiariamente, a impugnante – presentemente, recorrida – atribuiu à 
liquidação vários vícios de forma – por falta de fundamentação e preterição da audição prévia –, de 
violação de lei – por ofensa das disposições dos artigos 46º nº 1, 59º-A e 60º alíneas a) e c) do Código 
do IRC (CIRC) – e ineficácia, – esta por invalidade da respectiva notificação”,

23. e que havia, por isso, lugar à revogação da anterior decisão da instância precisamente por 
insuficiência da matéria factual provada, ordenando, ao abrigo do artigo 729.º, n.º 2, do CPC, a baixa 
do processo à instância, a fim de ser ampliada a matéria de facto, de molde a permitir o julgamento 
da causa quanto a todos os vícios imputados à liquidação.

24. Sendo que, a subsequente sentença de 09.03.2009, se bem que haja alargado a matéria de facto 
provada (relativamente à anterior sentença de 29.06.2007), fê-lo apenas no estritamente necessário à 
apreciação de mérito das seguintes questões: (a) prescrição da dívida tributária; (b) apreciação do vício 
formal da nulidade ou inexistência jurídica da liquidação por impossibilidade legal e física da Mil Reis 
ser objecto da liquidação; e (c) apreciação do vício formal da falta de fundamentação da liquidação de 
juros compensatórios, 

25. não o fazendo, contudo, relativamente à matéria de facto necessária à apreciação de mérito 
dos demais vícios imputados à liquidação.

26. Não obstante, o douto acórdão de 10.02.2010, em oposição com o douto acórdão fundamento, 
entende julgar a impugnação totalmente improcedente (exceptuando apenas quanto aos juros compen-
satórios) tendo por base apenas a matéria de facto provada segundo a douta sentença de 09.03.2009,

27. sem o necessário e prévio alargamento da matéria de facto, imprescindível para a pro-
núncia de mérito acerca de todos os vícios imputados à liquidação (em particular quanto à questão 
de fundo), como havia anteriormente imposto o douto acórdão fundamento.

28. Com efeito, e segundo o douto acórdão fundamento, havia este Venerando STA considerado 
que “Também este Tribunal de recurso não dispõe, por sua vez, de base factual para decidir o recurso 
jurisdicional, uma vez que ele pressupõe uma realidade de facto que não está pré-estabelecida, nem 
aqui pode estabelecer-se, por o Tribunal carecer de poderes de cognição em sede de facto (artigo 21º 
nº 4 do Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais aprovado pelo decreto-lei nº 129/84, de 27 
de Abril). 

Impõe-se, pois, que o Tribunal recorrido amplie a matéria de facto, de modo a obter-se matéria 
de facto suficiente para o julgamento da causa. Como, aliás, propugnam a recorrida – conclusões 
131 a 133 e 139 das suas contra-alegações – e o Exm.º Procurador-Geral Adjunto junto deste Tri-
bunal.” (com a devida vénia).

29. Ao ater-se à matéria de facto fixada pela sentença de 09.03.2009, claramente insuficiente para 
a apreciação da questão substancial, de fundo, o douto acórdão de 10.02.2010 está, assim, em oposição 
com o douto acórdão fundamento.

30. Deste modo, perante as mesmas circunstâncias, questões jurídicas e quadros legais, o douto 
acórdão de 10.02.2010, no segmento decisório acima especificado, e o sobredito acórdão fundamento, 
professam soluções opostas.

31. O douto acórdão de 10.02.2010 emitiu pronúncia de mérito sem o prévio alargamento da 
matéria de facto imprescindível para esse efeito,
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32. em oposição ao respectivo acórdão fundamento, que havia professado entendimento preci-
samente oposto – o necessário e prévio alargamento da matéria de facto, “conditio” imprescindível à 
pronúncia de mérito sobre a impugnação.

Notificado o RFP para, querendo, se pronunciar, o mesmo nada disse.
Com dispensa de vistos, vêm os autos à conferência.
II – É do seguinte teor o despacho reclamado:
« I – Vem Modelo Hiper – Imobiliária, SA, com os sinais dos autos, ao abrigo do artigo 284.º, n.º 3 

do CPPT, apresentar alegação tendente a demonstrar que entre o acórdão de 10/2/2010, nos segmentos 
decisórios especificados, e os acórdãos deste STA, 2.ª Secção, de 20/2/2008, no Proc.º n.º 941/07, e do 
Pleno desta 2.ª Secção, de 24/10/2007, no Proc.º n.º 244/07, existe a invocada oposição.

(a) No segmento em que o acórdão recorrido julgou a impugnação improcedente (com excepção, 
apenas, dos juros compensatórios)

Neste segmento decisório, alega a recorrente que o acórdão recorrido está em oposição com o 
acórdão desta Secção do STA de 20/2/2008, proferido no Proc.º 941/07, ou seja, nos presentes autos 
de impugnação judicial.

Para tanto, considera a recorrente que o acórdão recorrido emitiu pronúncia de mérito quanto 
à questão de fundo sem o prévio alargamento da matéria de facto imprescindível para esse efeito, em 
oposição ao acórdão fundamento que havia professado entendimento precisamente oposto.

Não tem, porém, razão a recorrente.
Com efeito, no acórdão fundamento entendeu-se que o tribunal de recurso não dispunha de base 

factual para decidir o recurso jurisdicional, uma vez que este pressupunha uma realidade de facto 
que não estava pré-estabelecida, pelo que se impunha que o tribunal recorrido ampliasse a matéria 
de facto.

Já no acórdão recorrido, proferido na sequência de recurso interposto pela FP da sentença 
que, após ampliação da matéria de facto, julgou a impugnação judicial procedente, considerou-se 
que os factos assim fixados eram suficientes para conhecimento do recurso e, por isso mesmo, dele 
se conheceu.

Quanto aos invocados vícios do acto de liquidação que não teriam sido apreciados no acórdão 
recorrido, à míngua de factos consignados no probatório, já à recorrente respondeu o acórdão de 
16/12/2010 (proferido após arguição de nulidade, por omissão de pronúncia, do acórdão recorrido) 
dizendo que no acórdão recorrido se emitiu expressa pronúncia e decisão relativamente às questões 
que a ali recorrida (ora recorrente) suscitara em sede de contra-alegações, e só destas haveria que 
conhecer, pois só quanto a elas a aqui recorrente reclamara expressamente pronúncia decisória, tanto 
mais que nas suas palavras no demais a sentença recorrida não era passível de qualquer censura.

Daí que não se verifique neste segmento a alegada oposição de acórdãos.
(b) No segmento em que o acórdão recorrido indeferiu a prescrição da dívida tributária emer-

gente da liquidação “sub júdice”
Neste segmento decisório, o acórdão recorrido, segundo a recorrente, está em oposição com o 

acórdão do Pleno da SCT do STA de 24/10/2007 na medida em que o acórdão recorrido entende que 
os factos interruptivos sucessivos interrompem sucessivamente a prescrição sem que cesse o efeito 
interruptivo da prescrição motivado pelo facto interruptivo anteriormente ocorrido, o que está em 
oposição com o acórdão fundamento segundo o qual não é possível essa interrupção sucessiva da 
prescrição sem previamente cessar o efeito interruptivo da prescrição motivado pelo facto interruptivo 
anteriormente ocorrido.

Todavia, também neste segmento carece a recorrente de razão.
Na verdade, o que o citado acórdão fundamento tratou de dirimir foi a oposição entre dois arestos 

que residia no facto de, no domínio da mesma legislação, um ter entendido que, havendo duas causas 
interruptivas da prescrição, era de considerar apenas a primeira e o outro, pelo contrário, que se devia 
desprezar a primeira e atender à segunda.

E fê-lo no sentido de que ocorrendo duas causas de interrupção da prescrição (no caso, a ins-
tauração de uma reclamação graciosa e posteriormente de uma impugnação judicial) haveria de se 
considerar a eficácia interruptiva que a lei a ambas outorgava.

No acórdão recorrido, perante a ocorrência de dois distintos factos interruptivos (a instauração 
de uma impugnação judicial e a citação no processo de execução fiscal), atendeu-se igualmente à 
eficácia interruptiva de ambos.

Nos dois acórdãos, seguiu-se, assim, a jurisprudência firmada nesta SCT do STA de que, ocorrendo 
várias causas interruptivas da prescrição, haverá que atender a todas elas.

Sucede que no acórdão fundamento o segundo facto interruptivo da prescrição ocorreu já depois 
de ter cessado o efeito interruptivo do primeiro enquanto no acórdão recorrido quando se verificou o 
segundo facto interruptivo ainda não havia cessado o efeito interruptivo do primeiro.

A situação fáctica em ambos os arestos não é assim idêntica.
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Por outro lado, a afirmação da recorrente de atender apenas à relevância interruptiva do segundo 
facto interruptivo no caso de já ter cessado o efeito interruptivo do primeiro não resulta expressamente 
do texto do acórdão fundamento, embora pareça resultar do seu sumário.

Do mesmo modo, que a afirmação contrária também se não encontre no acórdão recorrido, ainda 
que implicitamente dele pareça se possa retirar.

Todavia, como é jurisprudência uniforme, a oposição deverá decorrer de decisões expressas, não 
bastando a pronúncia implícita ou a mera consideração colateral, tecida no âmbito da apreciação de 
questão distinta.

Razão por que não ocorre, também, neste segmento a alegada oposição.».
III – Notificada do acórdão de 10.02.2010, e não se conformando com o mesmo, dela veio a ora 

reclamante interpor recurso para o Pleno da Secção de Contencioso Tributário deste STA, com funda-
mento em oposição de julgados, apresentando alegação tendente a demonstrar que entre tal acórdão, nos 
segmentos em que este julgou a impugnação improcedente (com excepção dos juros compensatórios) 
e indeferiu a prescrição da dívida tributária emergente da liquidação impugnada, e os acórdãos deste 
STA de 20-02-2008, Proc.º n.º 941/07, e do Pleno da SCT de 24-10-2007, Proc.º n.º 244/07, respecti-
vamente, existia oposição.

Por despacho do Mmo. Juiz Relator, de 11-07-2011, foi julgado não existir em nenhum dos seg-
mentos especificados a alegada oposição de acórdãos e, consequentemente, julgado findo o recurso.

É deste despacho que a recorrente vem reclamar para a conferência, pedindo se reconheça a aludida 
oposição de acórdãos, ainda que agora cingindo apenas a alegada oposição entre o acórdão recorrido, 
no segmento em que este julgou a impugnação improcedente, e o acórdão de 20-02-2008, proferido 
por este STA no recurso n.º 941/07.

Vejamos. Os pressupostos da oposição de acórdãos, susceptíveis de fundamentar o recurso pre-
visto no artigo 284.º do CPPT, reconduzem-se, além da exigência do trânsito em julgado do acórdão 
fundamento, pressuposto que já foi verificado aquando da admissão do presente recurso, à existência 
de soluções jurídicas opostas, relativamente à mesma questão de direito, tendo por base um quadro 
legislativo substancialmente idêntico e subjacentes situações fácticas idênticas.

Por outro lado, apenas é relevante para fundamentar tal recurso a oposição entre soluções expres-
sas, como vem sendo uniformemente exigido pelo STA, exigência esta que é formulada com base na 
referência a «solução oposta» inserta nos artigos 22.º, alíneas a), a´) e a´´), 24.º, n.º 1, alíneas b) e b´), 
e 30.º, alíneas b) e b´) do ETAF (v. acórdão de 16/4/2008, no recurso 797/07).

Sendo que “a oposição deverá existir relativamente às decisões propriamente ditas e não em re-
lação aos seus fundamentos” (Jorge Sousa e Simas Santos, in Recursos Jurisdicionais em Contencioso 
Fiscal, págs. 424 e 425).

Como se decidiu no Acórdão deste STA de 18/2/98, in rec. nº 28.637, “para ocorrer a aventada 
oposição é indispensável pois que sejam idênticos os factos neles tidos em conta e que em ambos os 
arestos a decisão haja assumido forma expressa, não bastando a simples oposição entre razões ou ar-
gumentos enformadores das decisões finais ou a simples invocação de decisões implícitas”.

Ora, como se disse no despacho reclamado, relativamente ao segmento decisório que aqui interessa, 
alega a recorrente que o acórdão recorrido está em oposição com o acórdão desta Secção do STA de 
20/2/2008, proferido no Proc.º 941/07, ou seja, nos presentes autos de impugnação judicial.

Para tanto, considera a recorrente que o acórdão recorrido emitiu pronúncia de mérito quanto à 
questão de fundo sem o prévio alargamento da matéria de facto imprescindível para esse efeito, em 
oposição ao acórdão fundamento que havia professado entendimento precisamente oposto.

Não tem, porém, razão a recorrente.
Com efeito, no acórdão fundamento entendeu-se que o tribunal de recurso não dispunha de base 

factual para decidir o recurso jurisdicional, uma vez que este pressupunha uma realidade de facto que 
não estava pré-estabelecida, pelo que se impunha que o tribunal recorrido ampliasse a matéria de facto.

Já no acórdão recorrido, proferido na sequência de recurso interposto pela FP da sentença que, após 
ampliação da matéria de facto, julgou a impugnação judicial procedente, considerou-se que os factos 
assim fixados eram suficientes para conhecimento do recurso e, por isso mesmo, dele se conheceu.

Por outro lado, quanto aos invocados vícios do acto de liquidação que não teriam sido apreciados 
no acórdão recorrido, à míngua de factos consignados no probatório, já à recorrente respondeu o acórdão 
de 16/12/2010 (proferido após arguição de nulidade, por omissão de pronúncia, do acórdão recorrido) 
dizendo que no acórdão recorrido se emitiu expressa pronúncia e decisão relativamente às questões que 
a ali recorrida (ora recorrente) suscitara em sede de contra-alegações, e só destas haveria que conhecer, 
pois só quanto a elas a aqui recorrente reclamara expressamente pronúncia decisória, tanto mais que 
nas suas palavras no demais a sentença recorrida não era passível de qualquer censura.

E, assim sendo, não se pode concluir, como pretende a reclamante, que se tenham consagrado nos 
arestos em confronto soluções opostas.

Razão por que se não verifica a alegada oposição de acórdãos.
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E, se assim é, é, pois, de confirmar o despacho do juiz relator que decidiu, por esse motivo, con-
siderar o presente recurso findo, nos termos do n.º 5 do artigo 284.º do CPPT.

IV – Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário 
do STA em julgar o presente recurso findo, por não se verificar a alegada oposição de acórdãos, assim 
se confirmando o despacho do Mmo. Juiz Relator.

Custas pela reclamante, fixando-se a taxa de justiça devida em 5 (cinco) UCs.

Lisboa, 26 de Outubro de 2011. — António Calhau (relator) — Casimiro Gonçalves — Francisco 
Rothes. 

 Acórdão de 2 de Novembro de 2011.

Assunto:

Taxa de Publicidade. Regulamento Municipal. Constitucionalidade Orgânica.

Sumário:

Proferido acórdão em que se julgou procedente o recurso interposto pela recorrente, 
com fundamento na inconstitucionalidade orgânica dos artigos 3.º e 16.º do Re-
gulamento de Publicidade do Município de Lisboa (publicado no Edital n.º 35/92, 
do Diário Municipal n.º 16.336, de 19/3/92, com a redacção dos Editais n.º 42/95, 
de 25/4 e 53/95, publicados respectivamente nos Boletins Municipais n.º 16331, de 
12/03/1992, 61, de 25/04/1995) e tendo, em recurso interposto desse acórdão, o 
Tribunal Constitucional decidido não julgar inconstitucionais as referidas normas, e 
ordenado, em consequência, a reformulação da decisão recorrida em conformidade 
com tal juízo de constitucionalidade, há que reformular o acórdão de acordo com 
o assim decidido.

Processo n.º: 116/10-30.
Recorrente: R. Bensimon – Publicidade e Marketing, Unipessoal, L.da

Recorrido: Câmara Municipal de Lisboa.
Relator: Exm.º Sr. Cons.º Dr. Casimiro Gonçalves.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

RELATÓRIO
1.1. R. Bensimon – Publicidade e Marketing, Unipessoal, Lda., recorre da sentença que, proferida 

pelo TT de Lisboa, julgou improcedente a impugnação por si deduzida contra o acto de liquidação, 
pela Câmara Municipal de Lisboa, da taxa de publicidade reportada ao 2º T/2007, no montante de 
3.275,40 Euros, pela emissão de licença para afixação de telas publicitárias.

1.2. A recorrente remata as alegações do recurso formulando as Conclusões seguintes:
I - A recorrente é uma sociedade comercial que se dedica à prestação de serviços na área da publi-

cidade e de marketing, concepção e produção de artes gráficas, projectos, consultoria e representações.
II - No âmbito dessa sua actividade, a Recorrente, faz exploração comercial de publicidade, de-

signadamente, através da afixação de suportes publicitários em empenas cegas ou fachadas laterais de 
edificações particulares sedeadas na cidade de Lisboa.

III - A mencionada forma de exploração de publicidade está sujeita ao regime previsto na Lei 
n.º 97/88, de 17.08, alterado pela Lei nº 23/2000, de 23.08, o qual estabelece que a afixação de men-
sagens publicitárias de natureza comercial, encontra-se, sujeita às regras gerais sobre publicidade, 
estando dependente de licenciamento prévio a conferir pelas câmaras municipais, para salvaguarda do 
equilíbrio urbano e ambiental.

IV – A Recorrente com vista à obtenção do licenciamento necessário para o exercício da sua 
actividade comercial, apresentou junto do Departamento de Gestão de Espaços Públicos da Câmara 
Municipal de Lisboa, um pedido de licenciamento necessário para a colocação de uma tela publicitária 
que foi afixada na edificação sita na Av. dos Estados Unidos da América, nº 110, em Lisboa.

V - Tendo sido proferido competente despacho de deferimento do pedido de licenciamento for-
mulado pela recorrente, para a afixação do suporte publicitário.
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VI - Em virtude do deferimento do pedido de licenciamento, da colocação de telas em espaços 
de domínio exclusivamente privado, a Recorrente procedeu ao levantamento da licença, e consequen-
temente, à liquidação das taxas respectivas.

VII - Em 07.08.2007, a Recorrida remeteu à Recorrente, a factura nº 520000064815, emitida em 
01.08.2007, para pagamento de dotações orçamentais, no montante total de € 3.272,40 e com data limite 
de pagamento designada para o dia 2007.08.31.

VIII - A Recorrida liquidou as mencionadas dotações no montante total de € 3.272,40, contudo, 
a Recorrente considera que a obrigação pecuniária subjacente é ilegal e inconstitucional, pelo que não 
lhe é exigível.

IX - Pois, apesar de a Recorrida designar, o tributo de taxa, o mesmo, não é susceptível de se 
enquadrar no mencionado tipo tributário, já que tem o carácter de um verdadeiro imposto, sendo assim 
ilegal a sua criação, face ao estatuído no art. 165°, nº 1, al. i) da CRP.

X - Com efeito, a supra referida quantia liquidada, não tem carácter de taxa, mas sim de imposto, 
já que, no âmbito do respectivo licenciamento não se verificou qualquer contrapartida prestada pela 
Recorrida à Recorrente, ou tão pouco a remoção de qualquer obstáculo jurídico.

XI - Ora, a taxa exigida pela Recorrida, pela afixação de publicidade em prédios particulares, sem 
que se prove qualquer contrapartida prestada pelo município ao sujeito passivo, deve ser qualificada 
como imposto face à Constituição.

XII - A Sentença da 1ª Unidade Orgânica do Tribunal Tributário de Lisboa, proferida em 30.06.2008, 
no âmbito do Processo nº 175/07, veio estabelecer que as taxas são prestações pecuniárias devidas 
por uma prestação especial – actuação oficial ou actividades assimiláveis – da Administração, ou pela 
utilização de instalações de locais públicos.

XIII - Nos termos da supra mencionada sentença, o que distingue a taxa do imposto é a sua ligação 
com uma contraprestação determinável das instituições jurídico-públicas.

XIV - Ora, no caso em apreço não se verifica a existência desse vínculo porque:
a. não foi feita utilização de anúncios num espaço publico;
b. não foi prestada qualquer contrapartida por parte da Câmara que, como assinala, por exemplo 

o AC. TC. N° 313/92 de 6 de Outubro (Proc. 435/91), e reafirma o AC. TC. 453/03 de 14 de Outubro 
(Proc. 410/03), mesmo nas hipóteses em que a actividade dos particulares sofre uma limitação, aqueloutra 
actividade estadual, consistente na retirada do obstáculo à mencionada limitação mediante o pagamento 
de um tributo, é visto pela doutrina como uma imposição de uma taxa somente desde que tal retirada 
se traduza na dação de possibilidade de utilização de um bem público ou semi-público.

XV - Não havendo qualquer oneração especial de um serviço público, nem qualquer utilização 
de um bem público ou semi-público, dado que o local pertence a particulares, terá de se considerar o 
tributo em causa como um imposto.

XVI - Na verdade estabelece o Acórdão do Tribunal Constitucional nº 34/04, de 14 de Janeiro, 
proferido no âmbito do Proc. 33/03, que “trata-se, assim (a orientação jurisprudencial no sentido da 
inconstitucionalidade orgânica das ditas “taxas de publicidade”), jurisprudência constante, e, aliás, quase 
unânime deste Tribunal, (...), que cumpre reiterar nos presentes autos, pois não se deparam argumentos 
susceptíveis de alterar o decidido – não sendo este o caso, designadamente, da ideia de que o anunciante, 
ao afixar a publicidade em fachadas de prédios, de sua propriedade ou devidamente autorizado pelo 
proprietário, estaria a fazer uma utilização ou “ocupação” do “espaço público” ou de qualquer bem 
semi-público, como o ambiente. Como se afirmou nesse Acórdão nº 437/03, não se divisa no caso de 
qualquer contrapartida específica, na utilização de um bem semi-público, para a remuneração periódica 
da mera permanência do reclamo e friso em questão”.

XVII - Também reforçando este entendimento, de qualificação deste tipo de tributos como imposto 
e retirando daí as inevitáveis consequências do ponto de vista da constitucionalidade, vide por exemplo 
o Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 19.02.2003, proferido no âmbito do Proc. 01930/02, 
“I – Os tributos denominados “taxas” cobrados pela Câmara Municipal de Lisboa relativamente à 
instalação de reclamos em prédios urbanos são, à face da Constituição, de qualificar como impostos. 
II – Como assim, a sua criação através de diploma não legislativo e não emitido pela Assembleia da 
República ou pelo Governo devidamente credenciado viola o preceituado nos artigos 106°, 2 e 168°, 
1, i) da CRP, versão de 1982”.

XVIII - Ainda no mesmo sentido, vd. Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 10/12/2003 
(Proc. 026820): “– As quantias cobradas ao abrigo dos artigos 3° e 16° do Regulamento de Publici-
dade da Câmara Municipal de Lisboa, pela colocação de reclamos luminosos em prédios pertença de 
particulares não são taxas, por ausência de contrapartida prestada pelo município, devendo ser vistas 
como impostos. II – Não tendo tais encargos sido criados por diploma emanado da Assembleia da 
República ou pelo Governo devidamente credenciado por aquela, devem as normas que os criaram ser 
consideradas organicamente inconstitucionais”.
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XIX - Assim, sendo o tributo cobrado, pela instalação de mensagens publicitárias em prédios urba-
nos particulares, qualificado como imposto, verifica-se que o mesmo deveria estar sujeito ao princípio 
da legalidade de reserva de lei formal constante do artigo 165°, nº 2, alínea i) da CRP.

XX - Todavia, a possibilidade de cobrança de tributos pela instalação de mensagens publici-
tárias em prédio urbanos particulares, foi criada por meio de um diploma não legislativo, ferido de 
inconstitucionalidade, por violar os arts. 103°, n° 2 e 165°, nº 2, alínea i) da Constituição da República 
Portuguesa.

XXI - Com efeito, a inconstitucionalidade dos supra mencionados artigos 3° e 16° do Regulamento 
de Publicidade do Município de Lisboa, foi já declarada pelo Tribunal Constitucional em diversos 
Acórdãos, como sejam, os Acórdãos nºs 558/98, publicado no D.R. II Série, de 11/11/1998, nº 63/99, 
publicado no D.R. II Série, de 31/03/99, 32/2000, 346/2001 e 437/2003, publicado no D.R. II SÉRIE, 
de 14/02/2004.

XXII - No mesmo sentido, tem vindo a pronunciar-se o Supremo Tribunal Administrativo nos 
Acórdãos nºs 021278 de 22/06/99, 025815 de 14/03/2001, 01930/02 de 19/02/2003, 026820, de 
12/10/2003, 01931/02, de 26/11/2003, 01931/02, de 11/04/2004, 01167/04, de 26/01/2005, 01176/04, 
de 18/05/2005, e 0379/06, de 15/02/2007.

XXIII - E isto, porque, conforme referido supra, nos termos do disposto do art. 165°, nº 1, al. i) 
da CRP, a criação de impostos é da exclusiva competência legislativa da Assembleia da República, 
salvo autorização ao Governo.

XXIV - Perante o exposto, conclui-se que, por via de normas manifestamente ilegais e inconsti-
tucionais, pretende a Recorrida, locupletar-se à custa da Recorrente, exigindo-lhe o pagamento de uma 
elevada quantia pecuniária que sabe não lhe ser devida.

XXV - Com efeito, não pode deixar de se concluir que a respectiva imposição tem de obedecer 
aos ditames que pela Lei Fundamental são dirigidos aos impostos.

XXVI - Nos termos do disposto do artigo 135° do Cód. de Procedimento Administrativo, “são 
anuláveis os actos administrativos praticados com ofensa dos princípios ou normas jurídicas aplicáveis 
para cuja violação se não preveja outra sanção”.

XXVII - Assim sendo, o acto de liquidação e cobrança ora reclamado, constitui um acto afectado 
pelo vício da anulabilidade.

XXVIII - Assim, deverá o acto tributário reclamado ser anulado, e em consequência, ser anulada a 
taxa publicitária liquidada à Impugnante, através da factura nº 520000068415, por manifesta ilegalidade 
e inconstitucionalidade das normas que a geraram.

Termina pedindo o provimento do recurso e que seja declarada a anulação do acto tributário e 
administrativo de liquidação e cobrança dos tributos em causa, por manifesta inconstitucionalidade e 
ilegalidade das normas que os geraram.

1.3. O recorrido Município de Lisboa contra-alegou e concluiu do seguinte modo:
1ª - Ao contrário do entendimento pugnado pela Recorrente e como se havia já defendido na 

Contestação, a Impugnação Judicial de cuja Decisão final vem interposto o presente é manifestamente 
improcedente;

2ª - Como afirma a douta Sentença recorrida, está em causa nos autos a liquidação de taxa de-
corrente da emissão de licença de publicidade, solicitada pela ora Recorrente, para afixação de tela 
publicitária em empena ou fachada de edifício particular, sito na Av. Estados Unidos da América, nº 110, 
no segundo trimestre de 2007;

3ª - No entendimento adoptado pela douta Decisão objecto do presente, a aqui Recorrida, ao pro-
ceder à verificação do respeito dos princípios a que deve obedecer e dos condicionalismos que deve 
observar a actividade publicitária e ao subsequente juízo de conformidade e emissão da correspondente 
licença, não deixa de prestar ao particular/Recorrente um serviço que lhe é especificamente dirigido e 
do qual este retira uma utilidade própria;

4ª - Como bem denota a douta Sentença recorrida, a própria Recorrente reconhece tal realidade, 
desde a Petição Inicial;

5ª - Aceitando, de forma expressa, a descrita realidade, questiona-se de que forma pode a Recorrente, 
de igual modo, afirmar que a emissão da licença de publicidade não compreende a prestação, por parte 
do município, de qualquer contraprestação ou a remoção de obstáculo jurídico ao seu comportamento, 
de que o pagamento da correlativa taxa possa constituir contrapartida;

6ª - Resulta clara dos presentes autos, nos quais é afirmada pela própria Recorrente, a natureza da 
actividade que a mesma desenvolve e a razão pela qual promoveu o licenciamento em crise;

7ª - Ficou provado nos autos que a liquidação foi originada pela emissão de licença, reportada 
àqueles local e período;

8ª - Mais, da análise da posição da Recorrente ao longo dos presentes autos e, inclusivamente, das 
Alegações de Recurso, resulta claro ter a mesma apreendido o regime jurídico da liquidação e cobrança 
da taxa de publicidade, pecando o seu raciocínio ao desconsiderar os poderes regulamentar e tributário 
dos municípios, os quais assumem particular relevo na matéria ora em discussão;
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9ª - A Recorrente apreendeu o regime jurídico da liquidação e cobrança da taxa de publicidade, 
contudo, reitera-se, erra ao desconsiderar os poderes regulamentar e tributário dos municípios;

10ª - A Constituição da República Portuguesa consagra, para as autarquias locais, a possibilidade 
de disporem de poderes tributários próprios, no nº 4 do art. 238°, atribuindo, ainda, aos municípios, 
receitas tributárias próprias, no § único, do art. 254°;

11ª - Os municípios dispõem, assim, de poder tributário próprio, de património e finanças próprios 
e de poder regulamentar, de acordo com, o art. 241º da Lei Fundamental, a qual os habilita, nos descritos 
termos e designadamente, a definirem os termos do exercício do referido poder tributário;

12ª - Os municípios têm legitimidade, não só para liquidarem e cobrarem as taxas que se encontrem 
previstas na lei, como é o caso da taxa devida pelo licenciamento de publicidade, como para definirem, 
de forma geral e abstracta, os termos em que o pretendem fazer;

13ª - Por seu turno, de acordo com o art. 3º do Regime Geral das Taxas das Autarquias Locais, as 
taxas das autarquias locais são tributos que assentam na utilização de bens do domínio público local 
ou na remoção de um obstáculo jurídico ao comportamento dos particulares, acrescendo, nos termos 
das alíneas b) e c), do art. 6° do mesmo Diploma, que as taxas municipais incidem sobre utilidades 
prestadas aos particulares ou geradas pela actividade dos municípios, designadamente pela concessão 
de licenças e pela utilização de bens do domínio público (...) municipal;

14ª - Quanto à Lei das Finanças Locais em vigor desde 1 de Janeiro de 2007, continua a cons-
tituir receita municipal o produto da cobrança de taxas (...) resultante da concessão de licenças (...)
[cfr. alínea c) do art. 10º, as quais podem ser criadas nos termos definidos no já mencionado Regime 
Geral das Taxas (cfr. nº 1 do art. 15°);

15ª - O Código da Publicidade define publicidade e considera como tal “qualquer forma de co-
municação feita por entidades de natureza pública ou privada, no âmbito de uma actividade comercial, 
industrial, artesanal ou liberal, com o objectivo directo ou indirecto de: a) Promover, com vista à sua 
comercialização ou alienação, quaisquer bens ou serviços”, não restando dúvidas quanto à natureza 
publicitária da tela que a Impugnante sujeitou a licenciamento, como, aliás, a mesma admite reitera-
damente;

16ª - A afixação de mensagens publicitárias de natureza comercial, na área de cada município, 
depende de licenciamento prévio da Câmara Municipal respectiva, nos termos do disposto no art. 1°, 
da Lei nº 97/98, de 17 de Agosto, diploma que regula a afixação de tais mensagens e que, para além de 
remeter o licenciamento da publicidade para competência municipal, atribui à mesma “a definição dos 
critérios de licenciamento aplicáveis na área do respectivo concelho” (cfr. nº 2 do art. 1°);

17ª - Os municípios detêm, pois, não só a competência para licenciar actividades de cariz publi-
citário como, igualmente, para liquidar e cobrar as taxas inerentes a tais licenciamentos, ao abrigo de 
normas expressas;

18ª - No exercício de tais competências, o Município de Lisboa aprovou o Regulamento de Pu-
blicidade, publicado por intermédio do Edital nº 35/92, de 19 de Março, com a redacção dos Editais 
nº 42/95, de 25 de Abril e 53/95, publicados respectivamente nos Boletins Municipais nº 16331, de 
12/03/1992, 61, de 25/04/1995, e 66, de 30/05/1995;

19ª - As taxas concretamente aplicáveis a cada licenciamento são as estabelecidas na Tabela de 
Taxas e Outras Receitas Municipais (TTORM) em vigor aquando do mesmo, nos termos do art. 16° 
do referido Regulamento;

20ª - Para o licenciamento em crise, as taxas foram liquidadas tendo por base os valores esta-
belecidos na TTORM em vigor para o ano de 2007, publicada no Boletim Municipal nº 670 de 21 de 
Dezembro de 2006;

21ª - O aludido Regulamento estabelece que, para a afixação das referidas mensagens publicitárias, 
em locais públicos ou privados, é sempre necessário o licenciamento prévio respectivo, uma vez que, 
nos termos do nº 1 do seu art. 2°, o mesmo é aplicável a qualquer forma de publicidade de natureza 
comercial e a todos os suportes de afixação ou inscrição de mensagens publicitárias;

22ª - Ademais, encontra-se sujeita a licenciamento prévio da Câmara Municipal a afixação ou 
inscrição de mensagens publicitárias em bens ou espaços afectos ao domínio público, ou dele visíveis, 
nos termos do nº 1, do art. 3°, do mesmo Regulamento;

23ª - Do Regulamento da Publicidade, em estrita obediência aos ditames que motivaram a atri-
buição do licenciamento da publicidade aos municípios, constam os limites que o município de Lisboa 
estabeleceu para o exercício de tais actividades, nos arts. 4° a 6° do mencionado Regulamento, dos 
quais se destacam, a título de exemplo, os atinentes à protecção da estética ou ambiente dos lugares ou 
da paisagem (art. 4°), ou a protecção da segurança de pessoas e bens (art. 6°);

24ª - Tais limites decorrem directamente da referida Lei 97/98, que regulamenta o sector e atribui 
à defesa dos mesmos a principal razão de ser da outorga aos municípios das supra descritas atribuições 
em sede de licenciamento de actividades publicitárias;
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25ª - A necessidade de tal protecção, imprimida pelo legislador, tem origem no facto de a publi-
cidade ter o seu impacto ao nível do domínio público, razão pela qual é exigido o licenciamento de tal 
actividade;

26ª - Ao domínio público pertencem, de acordo com as alíneas d) e f), do nº 1 e do nº 2, do 
art. 84°, da CRP, todas as vias públicas, designadamente as estradas, as ruas, os passeios, bem como 
os jardins, os viadutos ou as pontes, cuja protecção e fiscalização o Legislador entendeu ser de 
atribuir aos municípios, os quais as asseguram, mediante a verificação das condições e limites da 
sua utilização, definidos no âmbito do licenciamento e de acordo com o art. 4º da já referida Lei nº 
97/88, de 17 de Agosto;

27ª - A contrapartida, para a Recorrente, do pagamento da taxa devida na sequência dos licencia-
mentos descritos nos autos decorre do facto de os suportes em causa nos mesmos ocuparem o domínio 
público municipal, porque as mensagens publicitárias são exibidas e visíveis da via pública/domínio 
público municipal;

28ª - O Licenciamento permite, assim, à Impugnante, o uso privativo do domínio público muni-
cipal, em determinados termos, definidos naquele;

29ª - Com o licenciamento da publicidade, é facultada, ao respectivo requerente, uma utilização 
individualizada do domínio público, configurada no veicular da mensagem que os clientes da Impugnante 
pretendem transmitir, aos particulares que circulam no espaço público de onde aquela é visível;

30ª - O Licenciamento da publicidade faculta à Recorrente a exibição da respectiva mensagem 
junto de potenciais destinatários da mesma e, logo, provoca impacto na via pública, onde é exibida a 
aludida mensagem, sendo que aquela utilização lhe é permitida, apenas, nos estritos termos que a CML 
imprimiu ao licenciamento que deferiu;

31ª - Tal uso do domínio público, atribuído à Recorrente, permite-lhe usufruir de uma utilidade 
especial daquele, a qual constitui sua contrapartida, sobretudo quando se considera que constitui o 
meio através do qual, como se viu, exerce, pelo menos parcialmente, a sua actividade e a distingue, 
naturalmente, do cidadão que circula na via pública;

32ª - Por intermédio do licenciamento da publicidade, a CML, entidade competente para o efeito, 
permite à Impugnante um uso privativo do domínio público, titulado pela licença respectiva, uma vez 
que a afixação se verifica em espaço público, visível da via pública, e porque a apreciação do licencia-
mento e a concessão da licença implicam, indubitavelmente, a prestação de um serviço pelo município, 
razão pela qual são devidas taxas;

33ª - Ainda que assim não acontecesse, na situação em concreto considerada existe outro dos 
pressupostos necessários à verificação da tal figura jurídico tributária de taxa, o que se conclui da 
noção adoptada pelo legislador ordinário, no art. 4º da LGT, no qual, sob a epígrafe “pressupostos 
dos tributos” se estabelece que “as taxas assentam na prestação concreta de um serviço público, na 
utilização de um bem do domínio público ou na remoção de um obstáculo jurídico ao comportamento 
dos particulares”.

34ª - A mencionada previsão da LGT identifica três tipos de situações que podem, alternativa e 
legitimamente, dar origem à liquidação e cobrança de taxas, sendo que o tributo ora em causa configura 
um deles, uma vez que é liquidado e cobrado como contrapartida pela emissão de licença/remoção de 
um obstáculo jurídico ao comportamento dos particulares;

35ª - A ser adoptada a posição que a Impugnante pugna, ocorreria inconstitucionalidade, mas por 
via da clara violação dos poderes tributários e regulamentares, atribuídos pelos arts. 238°, nº 4 e 241º da 
Constituição da República Portuguesa aos municípios, bem como da respectiva autonomia financeira, 
igualmente consagrada na Lei Fundamental;

36ª - Com efeito, caso a licença fosse facultada sem o pagamento de qualquer contrapartida 
existiria, não só enriquecimento ilegítimo da Impugnante, na medida em que lhe  seria possibilitada, 
não só uma utilização privativa do domínio público municipal, como a remoção de um obstáculo 
jurídico ao seu comportamento e, ainda, toda uma actividade administrativa do município, relativa 
à apreciação e tramitação do pedido da Impugnante, sem que existisse, para este, a correlativa taxa, 
como clara violação dos princípios disciplinadores do ordenamento constitucional e jurídico-tribu-
tário em vigor, do qual decorre, directa e expressamente, a natureza do tributo liquidado e cobrado 
à Recorrente, uma vez que a emissão de licença corresponde à remoção de obstáculo jurídico ao 
comportamento dos particulares;

37ª - A liquidação da taxa impugnada é perfeitamente válida e eficaz, actuando a CML, tanto 
na apreciação e deferimento do pedido de licenciamento que lhe foi dirigido, quanto na liquidação e 
cobrança da correspectiva taxa, no exercício de competências que lhe são constitucional e legalmente 
atribuídas, em consonância com o conceito de taxa adoptado pelo legislador ordinário e de harmonia 
com regulamentos municipais aprovados na sequência de lei habilitante expressa (não só quanto à 
previsão do licenciamento como à da liquidação de taxas, em concreto);

38ª - A interpretação que se pugna tem acolhimento na Jurisprudência dos Tribunais Supe-
riores, designadamente nos doutos Acórdãos do STA de 26 de Março de 2003 (Proc. nº 1931/02), 
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de 15 de Maio de 2002 (Proc. nº 26820), de 26 de Maio de 1999 (Proc. nº 23555), ou de 29 de 
Novembro de 2000 (Proc. nº 25470), não sendo a tese defendida pela Impugnante, de qualquer 
modo, unânime;

39ª - Não reveste natureza de imposto a quantia liquidada e cobrada pela Impugnada, uma vez 
que a mesma constitui contrapartida da emissão da licença de publicidade e consequente fruição do 
espaço público que, por via dela, é facultada à Impugnante;

40ª - Com a sujeição a licenciamento da publicidade foram os municípios, por lei, incumbidos da 
protecção de um bem público, defendendo-o e protegendo-o em cada licenciamento, pela verificação 
das condições do mesmo, não enfermando de qualquer vício o Regulamento da Publicidade e a TTORM, 
por se encontrarem perfeitamente conformes com as leis que habilitam a CML, no exercício de poder 
tributário constitucionalmente previsto e Legalmente cometido, a cobrar taxas como contrapartida pelo 
licenciamento de publicidade, mesmo se afixada em imóveis privados, como é o caso dos autos;

41ª - Os actos questionados nos presentes autos foram praticados de acordo com lei habilitante 
expressa, no pleno uso das competências atribuídas por lei aos municípios e de acordo com a forma 
prevista na lei para o efeito, não padecendo de vício ou irregularidade, sendo plenamente válidos e 
exigíveis, improcedendo na sua totalidade os argumentos invocados pela Recorrente.

Termina pedindo a improcedência do recurso.
1.4. O Ministério Público emitiu o parecer no sentido do provimento do recurso, apresentando a 

seguinte fundamentação:
« …Com efeito a posição jurídica assumida pela recorrente está de acordo com a jurisprudência 

constante do Tribunal Constitucional, o qual vem sublinhando que não podem configurar-se, do ponto 
de vista jurídico-constitucional, como “taxas” as importâncias exigidas pelas autarquias, a título de 
licença de publicidade ou sua renovação, nos casos em que tal licenciamento não confere ao particular 
a remoção de um obstáculo jurídico à respectiva actividade, consistente na utilização de bens semi-
públicos ou colectivos – vide, neste sentido, Acórdãos 558/98, 63/99, 32/00 e 92/02.

Sendo certo que, como também vem afirmando o Tribunal Constitucional, não constitui «contra-
prestação», susceptível de integrar aquele conceito, o mero exercício de actividades gerais de polícia por 
tais entes públicos, com vista à fiscalização do cumprimento pelo particular dos condicionamentos ou 
requisitos a certa e específica utilização dos bens de que é proprietário – vide neste sentido, os acórdãos 
464/2004, de 23.06.2004, 34/04 de 14.01.2004, 364/01 de 10.07.2001, e 437/2003, de 30.09.2003, que 
incidiu sobre o Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 15.05.2002, todos publicados no site 
do Tribunal Constitucional.

Também este Supremo Tribunal Administrativo tem vindo a decidir que o tributo designado por 
taxa de publicidade tem a natureza jurídica de imposto (por inexistência de nexo sinalagmático) quando 
a publicidade é afixada em suportes instalados em propriedade privada – cf. Acórdãos de 10.12.2003, 
26820, de 26.01.2005, recurso 1167/04, de 19.03.2003, recurso 1930/02, de 20.04.2008, recurso 206/08, 
todos in www.dgsi.pt.

No caso dos autos, está em causa a taxa de publicidade devida pela afixação de mensagens publi-
citárias em prédio particular, dela não resultando qualquer utilização dos referidos bens semi-públicos 
ou colectivos, pelo que deverá corroborar-se aquele entendimento jurisprudencial.

Nestes termos, e também de acordo com aquela jurisprudência do nosso Tribunal Constitucio-
nal, somos de parecer que o presente recurso deve ser julgado procedente, revogando-se o julgado da 
1ª instância».

1.5. Por acórdão datado de 19/5/10 (fls. 235 e segs.) e com fundamento na inconstitucionalidade 
dos arts. 3º e 16º do Regulamento de Publicidade do Município de Lisboa (publicado no Edital nº 35/92, 
do Diário Municipal nº 16.336, de 19/3/92, com a redacção dos Editais nº 42/95, de 25/4 e 53/95, 
publicados respectivamente nos Boletins Municipais nº 16331, de 12/03/1992, 61, de 25/04/1995, e 
66, de 30/05/1995), este Supremo Tribunal julgou procedente o referido recurso e, consequentemente, 
revogou a sentença recorrida, de improcedência da impugnação.

1.6. No seguimento, quer o Ministério Público (cfr. fls. 260), quer o Município de Lisboa (cfr. 
fls. 261 a 263), interpuseram recurso para o Tribunal Constitucional, nos termos do disposto nos arts. 280º, 
nº 1, al. a) da CRP, 70º, nº 1, al. a), 71º, nº 1 e 72º, nºs 1, al. a) e 3 da Lei nº 28/82 de 15/11.

1.7. Em apreciação de tais recursos, o Tribunal Constitucional, por douto acórdão de 27/9/2011, 
decidiu «Não julgar organicamente inconstitucionais as normas constantes dos artigos 3º e 16º do 
Regulamento de Publicidade do Município de Lisboa (publicado no Edital nº 35/92, do Diário 
Municipal nº 16.336, de 19/3/92, com a redacção dos Editais nº 42/95, de 25/4 e 53/95, publicados 
respectivamente nos Boletins Municipais nº 16331, de 12/03/1992, 61, de 25/04/1995), na medida 
em que prevêem a cobrança da taxa aí prevista pela afixação de publicidade em prédio pertencente 
a particular.

E, em consequência, ordenou a reforma da decisão que fora proferida por este STA, em confor-
midade com o agora decidido quanto à questão da constitucionalidade.

1.8. Com dispensa de vistos, cabe decidir.
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FUNDAMENTOS
2.1. Na sentença recorrida julgaram-se provados os factos seguintes:
1. A impugnante submeteu a licenciamento municipal a instalação, por um período de seis meses, 

de uma tela publicitária em empena do edifício sito na Av. Estados Unidos da América, nº 110 (fls. 22 
do apenso instrutor);

2. Trata-se de um edifício de propriedade particular;
3. O pedido de licenciamento foi deferido pela Câmara Municipal de Lisboa (apenso instrutor);
4. Foi liquidada taxa, por “publicidade instalada em empenas ou fachadas laterais (por m2 e por 

trimestre)” no montante de € 3.272,40 e € 3,00 a título de imposto de selo (documento de apuramento 
de taxas, a fls. s/n do apenso instrutor);

5. Em seguimento, foi enviada à impugnante a factura nº 520000068415, emitida em 01/08/2007, 
no montante de € 3.275,40 correspondendo € 3,00 a imposto de selo, com data limite de pagamento 
em 31/08/2007 (fls. 21);

6. A impugnante, em 05/09/2007, deduziu reclamação graciosa do acto de liquidação (fls. 1 do 
apenso de reclamação);

7. Em 13/12/2007, apresentou a presente impugnação judicial, conforme carimbo aposto a fls. 1;
8. Nenhuma decisão expressa recaíra sobre a reclamação até à data de apresentação da impug-

nação.
2.2. Enunciando como única questão a decidir a de saber se as denominadas taxas cobradas pelo 

Município de Lisboa, pela emissão de licença para a afixação de telas publicitárias em empenas ou 
fachadas de edifícios privados são de qualificar como impostos, a sentença recorrida julgou improce-
dente a impugnação com a fundamentação que, em síntese, é a seguinte:

O que está aqui em causa é a liquidação de uma taxa pela emissão da licença de publicidade 
requerida e concedida para instalação e permanência de tela publicitária em empena ou fachada de um 
edifício de propriedade privada.

A jurisprudência recente do STA tem sido unânime no entendimento de que a taxa cobrada pela 
renovação de licença de publicidade em propriedade privada é de qualificar materialmente como imposto, 
pelo que a sua criação por diploma não legislativo viola comandos constitucionais, nomeadamente os 
arts. 103º, nº 2 e 165º, nº 1, al. i) da CRP;

Porém, no caso presente, está em causa a taxa cobrada pela emissão da licença e, por essa emissão, 
o município não deixa de prestar ao particular um serviço que lhe é especificamente dirigido e do qual 
ele retira uma utilidade própria. Ou seja, é identificável a prestação concreta de um serviço público, o 
qual se traduz na verificação, em concreto, da convergência das condições em que aquela actividade 
pode ser exercida e o requerido pelo interessado na actividade publicitária e na sequente emissão da 
correspondente licença, indispensável ao exercício dessa actividade.

Sendo assim, o tributo liquidado pela emissão de licença para instalação de publicidade, ainda 
que em propriedade privada, tem a natureza de taxa, na medida em que envolve por parte do sujeito 
activo uma contraprestação.

2.3. Discordando, a recorrente sustenta, como se viu, que tal tributo tem natureza de imposto.
A recorrida CM de Lisboa sustenta, por sua vez, que a sentença fez correcta interpretação das 

normas legais em apreço.
O MP entende que o tributo designado por taxa de publicidade tem a natureza jurídica de imposto 

(por inexistência de nexo sinalagmático) quando a publicidade é afixada em suportes instalados em 
propriedade privada, pelo que estando em causa, no caso dos autos, a taxa de publicidade devida pela 
afixação de mensagens publicitárias em prédio particular, e dela não resultando qualquer utilização de 
bens semi-públicos ou colectivos, deverá julgar-se procedente o recurso.

2.4. A questão a decidir no presente recurso resume-se, pois, à de saber se os tributos denominados 
“taxas” cobrados pela Câmara Municipal de Lisboa relativamente a instalação de publicidade em prédios 
urbanos particulares constituem, efectivamente, taxas ou se são de qualificar como impostos.

Vejamos.
3.1. Conforme se disse, a sentença recorrida julgou, no que aqui interessa, improcedente a im-

pugnação, por ter concluído o seguinte:
- está em questão, no caso, uma taxa cobrada pela emissão da licença;
- por essa emissão, o município não deixa de prestar ao particular um serviço que lhe é especifi-

camente dirigido e do qual ele retira uma utilidade própria (ou seja, é identificável a prestação concreta 
de um serviço público, o qual se traduz na verificação, em concreto, da convergência das condições em 
que aquela actividade pode ser exercida e o requerido pelo interessado na actividade publicitária e na 
sequente emissão da correspondente licença, indispensável ao exercício dessa actividade);

- assim, o tributo liquidado pela emissão de licença para instalação de publicidade, ainda que em 
propriedade privada, tem a natureza de taxa, na medida em que envolve por parte do sujeito activo 
uma contraprestação;



1930

- pelo que, apesar da criação desta taxa por diploma não legislativo, não há violação dos comandos 
constitucionais, nomeadamente dos arts. 103º, nº 2 e 165º, nº 1, al. i) da CRP.

3.2. Ao invés, no acórdão proferido em 19/5/10 (fls. 235 e segs.), este STA julgou procedente o 
recurso interposto pela recorrente R. Bensimon – Publicidade Marketing Unipessoal, Lda., com fun-
damento em tal inconstitucionalidade dos arts. 3º e 16º do Regulamento de Publicidade do Município 
de Lisboa (publicado no Edital nº 35/92, do Diário Municipal nº 16.336, de 19/3/92, com a redacção 
dos Editais nº 42/95, de 25/4 e 53/95, publicados respectivamente nos Boletins Municipais nº 16331, 
de 12/03/1992, 61, de 25/04/1995, e 66, de 30/05/1995) e, consequentemente, revogou-se também a 
sentença recorrida, de improcedência da impugnação.

3.3. Ora, tendo o MP e o Município de Lisboa interposto recurso para o Tribunal Constitucional, 
este, chamado que foi a dirimir esta questão, decidiu (cfr. acórdão proferido nos autos em 27/9/11 - fls. 
242 a 251):

«a) Não julgar organicamente inconstitucionais as normas constantes dos artigos 3º e 16º do Re-
gulamento de Publicidade do Município de Lisboa (publicado no Edital nº 35/92, do Diário Municipal 
nº 16.336, de 19/3/92, com a redacção dos Editais nº 42/95, de 25/4 e 53/95, publicados respectivamente 
nos Boletins Municipais nº 16331, de 12/03/1992, 61, de 25/04/1995), na medida em que prevêem a 
cobrança da taxa aí prevista pela afixação de publicidade em prédio pertencente a particular;

b) e, em consequência, conceder provimento ao recurso e ordenar a reforma da decisão recorrida 
em conformidade com o agora decidido quanto à questão de constitucionalidade».

Cumpre pois reformular o acórdão nesse sentido.
E, assim sendo, atendendo a essa decisão proferida nestes autos pelo Tribunal Constitucional, 

no sentido de que não se verifica a invocada inconstitucionalidade dos apontados normativos e 
tendo sido esse o único fundamento invocado quer na impugnação quer no presente recurso, im-
porta, consequentemente, nos preditos termos e com aquela fundamentação, confirmar a sentença 
recorrida, dado que, como ali se exara, relativamente a esta taxa cobrada pela emissão da licença, 
e por essa emissão, o município não deixa de prestar ao particular um serviço que lhe é especifica-
mente dirigido e do qual ele retira uma utilidade própria (sendo aí identificável a prestação concreta 
(contra-prestação) de um serviço público, traduzida na verificação, em concreto, da convergência 
entre as condições em que aquela actividade pode ser exercida e o requerido pelo interessado na 
actividade publicitária, e na sequente emissão da correspondente licença, indispensável ao exercício 
dessa actividade.

DECISÃO
Nestes termos acorda-se em negar provimento ao recurso e confirmar a sentença recorrida.
Custas pela recorrente, fixando-se a taxa de justiça em 2 UC e a procuradoria em 1/6.

Lisboa, 2 de Novembro de 2011. — Casimiro Gonçalves (relator) — Dulce Neto — António 
Calhau. 

 Acórdão de 2 de Novembro de 2011.

Assunto: 

Impugnação judicial. Reclamação. Indeferimento tácito. Prazo de Impugnação. Anu-
labilidade. Nulidade.

Sumário: 

 I — A impugnação judicial subsequente a reclamação graciosa, com fundamento em 
indeferimento tácito desta, deve ser deduzida, sob pena de caducidade do respec-
tivo direito, no prazo de 90 dias contados a partir da formação da presunção de 
indeferimento tácito (artigos 102.º, n.º 1, alínea d) do Código de Procedimento e 
Processo Tributário e 57.º, n.º 1 da Lei Geral Tributária).

 II Por regra os vícios dos actos tributários são fundamento da sua anulabilidade, só 
implicando a sua nulidade quando se verifique a falta de qualquer dos elementos 
essenciais do acto, quando houver lei que expressamente preveja esta forma de in-
validade ou ainda quando se verifiquem as circunstâncias previstas no artigo 133.º, 
n.º 2 do Código de Procedimento Administrativo, nomeadamente quando ocorram 
actos que ofendam o conteúdo essencial de um direito fundamental.
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 III — Se o recorrente invoca errada interpretação ou aplicação das normas de inci-
dência de IVA, nomeadamente que era sujeito isento de IVA pelo facto de estar 
enquadrado no regime especial dos pequenos retalhistas e não no regime normal 
dos prestadores de serviços, o vício assim imputado ao acto tributário é gerador 
de mera anulabilidade, por não estar em causa a ofensa ao conteúdo essencial do 
direito fundamental à propriedade privada, mas apenas ao princípio da legalidade 
tributária.

 IV — O acto de liquidação que alegadamente padece de erro sobre os pressupostos de 
direito por errada interpretação ou aplicação das normas de incidência é anu-
lável, não podendo ser impugnado a todo o tempo (artigo 102.º, n.º 3 do Código 
de Procedimento e Processo Tributário), mas só dentro dos prazos previstos nas 
demais alíneas do referido normativo.

Processo n.º:158/11-30.
Recorrente: João Luís Fernandes Francisco.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Conselheiro Dr. Pedro Delgado.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo
I – João Luís Fernandes Francisco, com os sinais dos autos, vem recorrer para este Supremo Tri-

bunal da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra de 11 de Junho de 2010, que julgou 
parcialmente procedente a impugnação judicial por si deduzida, com base no indeferimento tácito da 
reclamação graciosa, efectuada contra várias liquidações adicionais de IVA, relativas aos anos de 1999, 
2000 2001 e 2002.

Termina as suas alegações de recurso, formulando as seguintes conclusões:
«I - Há (sic) impugnação judicial de IVA apresentada, a FP arguiu as excepções de intempesti-

vidade e negação do direito de impugnar as liquidações oficiosas de IVA, quando estava em tempo o 
envio das declarações de substituição.

II - A senhora Juíza julgou estas excepções procedentes, não parecendo com todo o respeito à 
impugnante que terá andado bem, porquanto, se a impugnação fiscal pode ser efectuada nos 15 dias 
posteriores ao indeferimento da reclamação graciosa, por maioria de razão sempre poderá ser apre-
sentada enquanto houver omissão de pronuncia na referida reclamação.

III - Em relação à falta da entrega da declaração de substituição de IVA - se o objecto dos autos 
é o facto da impugnante ser considerada no regime especial dos pequenos retalhistas e não no regime 
normal dos prestadores de serviços. 

IV- Não haverá lugar a entrega de qualquer declaração.
V - A liquidação de IVA dos autos por inexistente gera a nulidade e a impugnação fiscal pode 

ser deduzida a todo o tempo. 
VI - Foram violadas as normas do artigo 102º nº3 do CPPT e os princípios da boa fé pela AF e 

Abuso de direito procurando tirar vantagens processuais de um acto que se absteve de praticar (dever 
de pronuncia).»

II – A Fazenda Publica apresentou contra alegações a fls. 215/216, para sustentar a manutenção 
do julgado.

III – O Exmº Magistrado do Ministério Público emitiu parecer no sentido do não provimento do 
recurso e da confirmação do julgado recorrido, quer quanto à intempestividade da impugnação judicial 
apresentada, quer quanto à anulabilidade do acto de liquidação impugnado.

IV – Colhidos os vistos legais, cabe decidir.
V – Em sede factual apurou-se na primeira instância a seguinte matéria de facto com relevo para 

a decisão da causa:
«1 - No ano de 2001, o impugnante encontrava-se inscrito pelo exercício da actividade de “Outras 

Indústrias Transformadoras Diversas” (CAE 36636), com instalações sitas na rua Dr. Pedro de Lemos, 
na Lousã.

2 - No ano de 2001, em sede de IRS, o impugnante encontrava-se enquadrado na categoria C de 
rendimentos e, em sede de IVA, estava enquadrado no regime de isenção a que alude o artigo 53.º do 
CIVA.

3 - Em obediência à Ordem de Serviço n.º 37898, a Direcção Geral de Finanças de Coimbra, 
procedeu, entre 21/11/2002 a 06/01/2003, a inspecção fiscal ao impugnante, que incidiu sobre os anos 
fiscais de 1999, 2000 e 2001 e sobre os impostos de IRS e IVA.

4 - Em sede da referida inspecção, apurou-se que, o ora impugnante declarou, para efeitos de 
IRS, os seguintes valores:

Ano de 2001: Venda de Mercadorias: Esc. 2.183.377$00; Serviços Prestados: Esc. 2.301.740$00; 
Total: Esc. 4.485.117$00.
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Ano de 2000: Venda de Mercadorias: Esc. 1.419.977$00; Serviços Prestados: Esc. 2.386.590$00; 
Total: Esc. 3.806.567$00.

5 - Na sequência da referida inspecção, a Administração Fiscal efectuou, entre outras liquidações 
adicionais de IVA, a liquidação n.º 03325184 relativa ao período 0109T no valor de € 524,96 e a liquida-
ção n.º 03325185 relativa a juros compensatórios, referentes ao mesmo período, no valor de € 41,09.

6 - Em síntese e, de acordo com o relatório de inspecção, fundamentam-se tais liquidações no facto 
de, o enquadramento fiscal do ora impugnante no regime de isenção (IVA) ser indevido, uma vez que, 
desde o exercício de 1997, declarava proveitos, em sede de IRS, superiores aos previstos no artigo 53.º 
do CIVA e no facto de, a actividade do impugnante não se limitar à venda de mercadorias, pois que, o 
impugnante procedia, não só a gravações em taças, troféus e medalhas, como ainda à transformação 
de matérias primas, que adquiria, em carimbos, que depois vendia, o que traduz serviços prestados, 
contabilizados pelo próprio, em valores, que se não integram nos limites previstos no n.º 8 do artigo 60.º
do CIVA, pelo que a AT enquadrou o ora impugnante no regime normal trimestral do IVA.

7 - Oportunamente, o ora impugnante reagiu contra as liquidações ids. em 4.5.5., através da com-
petente reclamação graciosa, alegando, em síntese que, nas facturas e vendas a dinheiro, referentes ao 
período em questão, nunca foram debitados quaisquer serviços, que os documentos escriturados no 
livro de compras de matérias primas ou bens de consumo foram-no incorrectamente e que o impugnante 
nunca procedeu a qualquer transformação dos bens que transaccionou.

Mais se provou que:
8 - Nas facturas ou vendas a dinheiro emitidas em 2001 não foram debitados quaisquer serviços.
9 - Determinados itens (cabos e bases de carimbos e almofadas para carimbos) foram indevida-

mente contabilizadas como matérias-primas.
10 - O ora impugnante não cobrava quaisquer quantias extra pelas gravações que efectuava nas 

taças e medalhas que vendia ao público.
11 - Os carimbos efectuados pelo impugnante resultavam de uma simples operação de montagem 

de duas peças, que juntava a parte plástica à parte de metal, colocando-lhe depois uma borracha.»
Resulta ainda dos autos que o recorrente deduziu reclamação graciosa em 08.08.2003,  não 

tendo a Administração Fiscal  tomado  posição sobre o pedido efectuado à data em que foi deduzida 
a impugnação.

VI - São duas as questões a dirimir no presente recurso:
- A questão da intempestividade da impugnação;
- A questão da nulidade ou anulabilidade do acto de liquidação.
 1.Vejamos a primeira questão relativa à intempestividade da impugnação.
A sentença de 1ª instância julgou que nos casos de indeferimento tácito da reclamação graciosa, 

como ocorre nos autos, em que a entidade administrativa, no prazo legal, não toma posição sobre o 
pedido efectuado em sede de reclamação graciosa, pelo contribuinte, deve o sujeito passivo, impugnar 
a própria liquidação, no prazo de 90 dias, decorrido que se encontre o prazo de 6 meses da presunção 
legal de indeferimento tácito (nos termos conjugados dos artigos 57.º, n.º l e n.º 5 da LGT e dos arti-
gos 102.º, n.º l alínea d) e 106.º do CPPT), sob pena de extemporaneidade.

Contra o assim decidido insurge-se o recorrente alegando que  a decisão recorrida não terá andado 
bem porquanto se a impugnação fiscal pode ser efectuada nos 15 dias posteriores ao indeferimento da 
reclamação graciosa, por maioria de razão sempre poderá ser apresentada enquanto houver omissão 
de pronúncia na referida reclamação.

Mas não lhe assiste razão.
Na verdade o artº 102, nº 1, alínea d) do CPPT fixa o prazo de impugnação de indeferimentos tá-

citos e estabelece que a impugnação será apresentada no prazo de 90 dias contados a partir da formação 
da presunção de indeferimento tácito.

Por outro lado decorre do art. 106º da Lei Geral Tributária que a formação da presunção de inde-
ferimento tácito ocorre com o termo do prazo para a decisão.

E resulta do artº  57.º, nº 1 da Lei Geral Tributária  que  o prazo para conclusão do procedimento 
tributário é de seis meses.

No caso subjudice mostra o probatório que o recorrente deduziu reclamação graciosa em 08.08.2003, 
pelo que a formação da presunção de indeferimento tácito ocorreu em 08.02.2004.

Assim o prazo de impugnação do indeferimento tácito terminava em 08.05.2004, pelo que a 
impugnação deduzida em 07.10.2004 era efectivamente intempestiva.

E não procede o argumento de que sempre poderia impugnar no prazo de 15 dias da notificação 
do eventual indeferimento da reclamação graciosa (102° /2 do Código de Procedimento e Processo 
Tributário).

É que, optando por deduzir reclamação graciosa do acto de liquidação, impunha-se à recorrente, 
para não esvaziar de sentido a reclamação graciosa por que optou, aguardar a sua decisão ou o decurso 
do prazo da presunção do seu indeferimento (cf. neste sentido Acórdãos do Supremo Tribunal Admi-
nistrativo de 01.10.2003, recurso 893/03, e de 27.01.2010, recurso 1066/10, ambos  in www.dgsi.pt.)
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Tendo-se formado a presunção do indeferimento da reclamação graciosa o prazo de impugnação 
há-de contar-se com base no disposto no artº 102º, nº1, al. d) do Código de Procedimento e Processo 
Tributário.

Tanto mais que, à data em que foi deduzida a impugnação, ainda não havia sido proferida pela 
Administração Fiscal qualquer decisão sobre a reclamação graciosa. 

De outro modo estaria o recorrente a obter um alargamento artificioso do prazo de dedução de 
impugnação, sem qualquer previsão para o seu terminus.

Como se disse no supra referido Acórdão 893/03 se assim não fosse, estaria o sujeito passivo, 
reclamando, para, de seguida, se alhear do resultado do procedimento que ele mesmo despoletara, a 
conseguir «um alargamento do prazo para impugnar judicialmente; quando a dilatação do prazo, como se 
viu, só é atribuída àqueles que preferem, antes de discutir em juízo a legalidade da liquidação, sujeitar a 
sua análise à própria Administração, sendo que a razão do aumento do prazo daí resultante é possibilitar 
a pronúncia da Administração, antes de submeter a questão aos tribunais, quiçá, desnecessariamente»

Bem andou, pois, a sentença recorrida ao julgar a impugnação intempestiva.
Improcedem assim as conclusões I e II do recurso, como improcederá, também, a alegada viola-

ção dos princípios da boa fé e abuso de direito (conclusão VI), em relação à qual não é sequer aduzida 
argumentação convincente, quedando-se o recorrente pela indicação dos princípios. 

2. Vejamos agora a segunda questão, que é a de saber se  caducou o direito de impugnação por 
estar excedido o prazo estabelecido no art. 102º, nº 1  do CPPT em virtude do acto estar ferido apenas 
de anulabilidade e não de nulidade”.

Alega o recorrente que a liquidação de IVA dos autos por inexistente gera a nulidade e a impug-
nação fiscal pode ser deduzida a todo o tempo.

Em abono de tal conclusão invoca que era sujeito isento de IVA pelo facto de estar enquadrado 
no regime especial dos pequenos retalhistas e não no regime normal dos prestadores de serviços, de-
correndo desse enquadramento «inexistência de IVA»

Esta argumentação, não pode, no entanto, proceder. 
Vejamos: dispõe o artº 99º do Código de Procedimento e Processo Tributário  que constitui fun-

damento de impugnação qualquer ilegalidade.
Constitui ilegalidade e, consequentemente vício do acto administrativo ou acto tributário, qualquer 

ofensa dos princípios ou normas jurídicas aplicáveis, que poderá envolver a anulabilidade, a nulidade 
ou a inexistência.

A jurisprudência deste Supremo Tribunal Administrativo e desta secção vem afirmando de forma 
reiterada e uniforme  que  no domínio do contencioso tributário, por regra  os vícios dos actos tribu-
tários são fundamento da sua anulabilidade, só implicando a sua nulidade quando se verifique a falta 
de qualquer dos elementos essenciais do acto ou quando houver lei que expressamente preveja esta 
forma de invalidade (artigos 133.º e 135.º do CPA) – cf. neste sentido os  Acórdãos deste Supremo 
Tribunal citados pelo Exmº Procurador-Geral Adjunto no seu parecer de fls. 218 e ainda os Acórdãos 
de 23.11.2005, recurso 612/05, de 13.02.2008, recurso 886/07, de  21.05.2008 , recurso  220/08, de 
25.05.2011, recurso 91/11 e de 21.09.2011, recurso 63/11, todos in www.dgsi.pt. 

Também Mário de Aroso de Almeida e Carlos Alberto Fernandes Cadilha referem no seu Comen-
tário ao Código de Processo nos Tribunais Administrativos, vol. I, pag. 247, «a nulidade constitui o 
regime de excepção, ao passo que a anulabilidade é o regime regra.    É o que se depreende do disposto 
no artigo 135.°do CPA, segundo o qual são anuláveis os “actos administrativos praticados com ofensa 
dos princípios ou normas jurídicas aplicáveis para cuja violação se não preveja outra sanção.”

Dispõe, por sua vez art. 133º nºs 1 e 2 al. d) do Código de Processo Administrativo são nulos 
os actos a que falte qualquer dos elementos essenciais ou para os quais a lei comine expressamente 
essa forma de invalidade, nomeadamente os actos que ofendam o conteúdo essencial de um direito 
fundamental. 

Porém, esses actos hão-de ser aqueles que contendem com os direitos, liberdades e garantias dos 
cidadãos. Mas não aqueles que contendem com o princípio da legalidade, como é o caso dos autos.

Ora, como sublinha o Exmº Procurador-Geral Adjunto no parecer de fls. 218, o acto de liquidação 
praticado apesar da (alegada) inexistência de facto tributário é meramente anulável, na medida em que 
não viola o conteúdo essencial do direito fundamental à propriedade privada, mas apenas o princípio 
da legalidade tributária (art.62° CRP; art.133° n°2 al. d) CPA).

Acresce dizer que o vício imputado pelo recorrente ao acto tributário impugnado – alegando que 
era sujeito isento de IVA pelo facto de estar enquadrado no regime especial dos pequenos retalhistas e 
não no regime normal dos prestadores de serviços – não integraria a categoria da inexistência jurídica 
mas sim a de erro sobre os pressupostos de direito por errada interpretação ou aplicação das normas 
de incidência. 

Estamos, pois, claramente perante a alegação de vício gerador de mera anulabilidade, não sendo, 
consequentemente, aplicável ao caso subjudice o disposto no artº 102º, nº 3 do Código de Procedimento 
e de Processo Tributário.
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Deste modo, sendo o acto anulável, que não nulo, a sentença recorrida não merece qualquer 
censura.

Nestes termos, acorda-se em negar provimento ao presente recurso e manter o julgado recor-
rido. 

Custas pelo recorrente. 

Lisboa, 2 de Novembro de 2011. — Pedro Delgado (relator) — Casimiro Gonçalves — Ascensão 
Lopes. 

 Acórdão de 2 de Novembro de 2011.

Assunto: 

Impugnação judicial. IVA. Base de Incidência. Taxa de Exibição de Publicidade. Re-
envio Prejudicial TJUE. 

Sumário:

Suscitada em processo que corra na jurisdição nacional questão de interpretação de 
normas da União Europeia, cumpre ao tribunal nacional decidir da pertinência das 
questões levantadas e da necessidade de decisão prejudicial do Tribunal de Justiça 
da União, a provocar nos termos do processo de reenvio prejudicial. 

Processo n.º: 193/11-30.
Recorrente: TVI – Televisão Independente, S.A.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora : Exm.ª Sr.ª Cons.ª Dr.ª Isabel Marques da Silva.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

– Relatório –
1 – TVI – TELEVISÃO INDEPENDENTE, S.A., com os sinais dos autos, recorre para este Su-

premo Tribunal da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra, de 21 de Outubro de 2010, 
que julgou improcedente a impugnação judicial por si deduzida contra o acto de indeferimento tácito 
do pedido de “reclamação graciosa” do acto de auto-liquidação de IVA relativo ao mês de Fevereiro 
de 2004, apresentando para tal as seguintes conclusões: 

1. O montante da taxa de exibição deve ser excluído do valor tributável para efeitos de IVA, 
porquanto assim o impõem o artigo 16.º, n.º 1 e n.º 6, al. c) do CIVA, o artigo 11.º, A, n.º 1, al. a) e 
n.º 3, al. c) da Sexta Directiva (Directiva 77/388/CE do Conselho, de 17.05.1977) e bem assim a juris-
prudência emanada do TJCE.

2. A taxa de exibição devida pelos anunciantes é liquidada, por substituição tributária, pelos opera-
dores ou distribuidores de televisão que a tem que entregar ao Estado no prazo referido no artigo 52.º do 
Decreto-lei n.º 227/2006, e informar o mesmo sobre: teor das exibições, identificação dos anunciantes, 
importância sobre a qual recaiu a taxa e montantes de contribuição liquidados a cada anunciante.

3. No caso em apreço não ocorre retenção na fonte, contrariamente ao pressuposto de que parte 
o Tribunal “a quo” e que normalmente está associado ao mecanismo da substituição.

4. A melhor doutrina considera haver substituição tributária quando a lei determina que um dado 
sujeito passivo se substitua àquele relativamente ao qual se verificou o facto tributário, ocupando o seu 
lugar na obrigação de imposto e, via de regra, beneficiando do direito de haver aquilo que pagou.

5. Alexandre do Amaral distingue claramente entre “sujeito passivo por débito próprio” e o “su-
jeito passivo por débito alheio”, sendo o sujeito passivo por débito próprio aquele em que confluem as 
qualidades de sujeito passivo e contribuinte, enquanto o sujeito passivo por débito alheio é aquele que, 
sendo embora sujeito passivo, não é contribuinte. O ilustre autor dá como exemplo deste último caso 
o substituto tributário, qualidade que a ora Recorrente assume por força da lei no presente caso.

6. Todos os autores são unânimes em considerar que a substituição fiscal não se confunde com 
a retenção e em afirmar que a substituição não é ditada por nenhum princípio de equilíbrio ou justiça, 
mas tão só por um princípio de eficácia, ou seja, por razões de natureza técnica (vg. Um pagamento 
mais rápido ao estado, a redução do número de sujeitos, etc.).
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7. De acordo com o probatório, a Recorrente prestou serviços de publicidade, emitiu facturas aos 
seus clientes anunciantes, exigiu-lhes a taxa de 4% a que alude o decreto-Lei n.º 227/2006 e liquidou 
IVA sobre o valor dos serviços prestados e ainda sobre o montante arrecadado dos 4%, entregando-o 
ao Estado.

8. Mais se provou que a Recorrente contabilizou os montantes referentes à taxa de exibição 
acima referida em contas de terceiros, i.e., em contas transitórias referentes a cada um dos seus próprios 
clientes..

9. Não obstante a prova dos referidos factos, entendeu o M.º juiz “a quo” não se dever aplicar 
ao caso em apreço o disposto na alínea c) do n.º 6 do artigo 16.º do CIVA, porquanto, na sua óptica, o 
obrigado, ao efectuar a liquidação do tributo aos anunciantes e na medida em que recebe as quantias 
apuradas, fica constituído na posição de devedor do mesmo e, não suportando o encargo tributário, não 
pode pretender que tais quantias pagas aos titulares do crédito sejam efectuadas em nome e por conta 
do destinatário do serviço.

10. Ora, salvo o devido respeito, não tem o M.º Juiz “a quo” razão e desde logo porque, receba ou 
não (e em tempo) dos anunciantes, a recorrente tem sempre que entregar o montante da contribuição 
ao Estado, o que resulta expressamente do artigo 52.º do decreto-lei n.º 227/2006, além de que sempre 
que a Recorrente recebe tais montantes – e é o mais comum – recebe-os a título de direito de regresso 
sobre os seus clientes.

11.  O substituto realiza uma prestação que constitui objecto de uma obrigação alheia, i.e., do 
substituído, que é quem realiza o facto tributário. O substituto, embora seja devedor, “não preencheu o 
facto tributário, mas outro pressuposto de facto conexo ao facto gerador (Diogo Leite de Campos, ob. 
cit.).

12. Ao indicar ao Estado o nome dos anunciantes, ao calcular o valor das contribuições devidas 
pelos mesmos, ao recolher junto deles tais valores e entrega-los ao Estado, é evidente que a Recorrente 
entrega uma contribuição em nome e por conta de outrem.

13. O momento exacto em que essa recolha é feita – antes ou depois do prazo definido no artigo 
52.º do referido Decreto-lei n.º 227/2006 para entrega ao Estado, ou seja, saber se estamos perante um 
adiantamento ou perante um reembolso do anunciante devidamente registado em conta de terceiros 
transitórias – não pode alterar o facto de, perante o Estado, tratar-se sempre de um pagamento que, 
embora obrigatório, é feito em nome e por conta de outrem.

14. Assim entendeu a Advogada-Geral no Processo n.º C-98/05, do Tribunal de Justiça das Comu-
nidades Europeias (TJCE), a respeito da interpretação do artigo 11.º, A, n.º 3, al. c) da Sexta Directiva: 
“O momento em que o imposto deve ser pago não representa, pelo contrário, um critério distintivo em 
si mesmo … Se, designadamente, o imposto for de qualificar como valor a registar na conta transitória, 
na acepção do artigo 11.º, A, n.º 3, alínea c) da sexta Directiva, não é incluído na matéria colectável, 
ainda que o fornecedor o tenha pago antes da entrega”.

15. Por conseguinte, fica claro que o momento em que o tributo é recolhido junto do cliente (subs-
tituído) não contende com o enquadramento desse montante na alínea c) do n.º 3 do artigo 11.º, A da 
Sexta Directiva.

16. É certo que a Recorrente, quando liquida e entrega ao Estado as quantias devidas pelos anun-
ciantes, fá-lo no interesse de terceiros e por isso mesmo é tão feliz a expressão “sujeito passivo por 
débito alheio” de Alexandre do Amaral,

17. Só em face do exposto se atenderá ao princípio da qualificação dos factos de acordo com a sua 
substância económica, aliás consagrado no n.º 3 do artigo 11.º da LGT.

18. Em face do exposto, o entendimento consagrado pelo M.º juiz “a quo” contraria o disposto 
na al. c) do n.º 6 do artigo 16.º do CIVA e a al. c) do n.º 3 do artigo 11.º, A da sexta Directiva, sendo 
certo de que de acordo com a orientações que tem sido seguida pelo TJCE (Chaussures Bally S.A. 
contra o Estado Belga), “a alínea c) destina-se a precisar que existem montantes que o fornecedor na 
prática recebe do comprador, mas que não deve, porém, incluir na matéria tributável, uma vez que só 
correspondem a um reembolso de despesas efectuadas pelo fornecedor no interesse do comprador e 
que não podem ser consideradas parte da contrapartida do bem entregue”.

19. No conhecido Acórdão do TJCE proferido no Processo n.º C-98/05 (Danske Bilimportorer 
contra Skatteministeriet) a respeito do Imposto Automóvel Dinamarquês, o TJCE configurou bem a 
questão e concluiu que a matrícula, embora requerida pelo distribuidor, era efectuada em nome e por 
conta do cliente, acrescentando que, sendo um pressuposto para a circulação do veículo na via pública, 
constituía um interesse exclusivo do cliente, pelo que havia lugar à aplicação do n.º 3, alínea c), do 
artigo 11, A da Sexta Directiva.

20.   De acordo com as conclusões da Advogada-Geral neste processo, “se a matrícula for efec-
tuada em nome do cliente deve assumir-se que o imposto também será pago em seu nome e registado 
na contabilidade do distribuidor como conta transitória. Esta configuração da legislação fiscal está em 
perfeita conformidade com a Sexta Directiva, cujo artigo 11.º, A, n.º 3, alínea c) também contém uma 
norma expressa aplicável aos impostos sobre os montantes registados nas contas transitórias”.
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21. Adaptando tais conclusões ao caso em apreço, conclui-se que a taxa de exibição se enquadra 
no “conceito comunitário de acção em nome e por conta de outrem”.

22. Em face de todo o exposto, é lícito concluir que, ao contrário do que foi sufragado pelo M.º 
Juiz “a quo”, o montante correspondente à taxa de exibição deve estar excluído da base tributável para 
efeitos de IVA.

23. Ainda que assim não se entenda, sempre se dirá que mesmo em face do artigo 16.º, n.º 1 do 
CIVA e do artigo 11.º, A, al. a) da Sexta Directiva, as contribuições em causa não apresentam uma ligação 
directa com a prestação de serviço para que se integrem no valor da contraprestação, contrariamente ao 
que foi entendido pelo M.º Juiz “a quo”, pois as taxas de exibição não constituem uma contrapartida 
do serviço prestado pela Recorrente, nem apresentam ligação directa com a prestação do serviço.

24. Com efeito, a contrapartida pela difusão da publicidade por pate da Recorrente – uma prestação 
de serviços – é o pagamento do preço pelo anunciante. É esse preço que apresenta uma ligação directa 
com a prestação da Recorrente.

25. Isso sem contar com a circunstância de o facto gerador da taxa ou contribuição em apreço não 
ser idêntico ao do IVA: o primeiro (facto gerador da taxa) é a exibição de publicidade comercial nos 
moldes definidos pelo artigo 50.º, n.º 1 do Decreto-lei 227/2006 e o segundo (facto gerador do IVA) é 
toda a actividade de prestação de serviços. 

26. Acresce que a actividade da Recorrente não consiste na mera exibição da publicidade comercial 
em causa e o valor pela contrapartida da prestação do serviço (preço global) não coincide com o valor 
base da taxa de exibição (preço de exibição/difusão), sendo o primeiro superior ao segundo.

27. Relativamente ao caso concreto das prestações de serviços, atente-se no Acórdão do TJCE de 
05.02.1981 (Processo n.º 154/80) onde se refere que “a matéria colectável de uma prestação de serviços 
é constituída por tudo o que é recebido em contrapartida do serviço prestado; deve, portanto, existir 
um vínculo directo entre o serviço prestado e o valor recebido para que uma prestação de serviços seja 
tributável (…)”.

28. Ora, a taxa de exibição não tem a natureza de uma contrapartida pelo serviço prestado, visando 
exclusivamente “o financiamento do fomento e desenvolvimento das artes cinematográficas e do au-
diovisual” sendo evidente a falta de nexo sinalagmático entre o serviço prestado aos anunciantes e o 
pagamento da taxa de exibição”.

29. Em consequência do exposto, a taxa de exibição não pode integrar o conceito de valor tributável 
para efeitos do artigo 16.º, n.º 1, al. a) do CIVA.

30. Importa ainda realçar que, embora não se confunda com a taxa de exibição, a contribuição 
prevista no artigo 23.º, n.º 1 da lei n.º 42/2004 tem em comum com esta a finalidade intrínseca – o 
financiamento do desenvolvimento do cinema e do audiovisual – e o mecanismo de liquidação – por 
substituição tributária.

31. Em ambos os casos, as contribuições não apresentam qualquer ligação directa com a prestação 
do operador e, quer num caso, quer noutro, não é o substituto um “sujeito passivo por débito próprio”, 
pois quem pratica o facto tributário é o anunciante ou o operador/distribuidor.

32. Todavia, o legislador, no artigo 23.º da Lei n.º 42/2004, preocupou-se em consagrar expres-
samente a não incidência de outros tributos sobre essa contribuição mas, pelo menos em matéria de 
IVA, esta incidência sempre ficaria afastada pelo artigo 16.º, n.º 6, al. c) do CIVA. Á mesma conclusão 
chegaríamos por aplicação do artigo 16.º, n.º 1 do CIVA, porquanto a contribuição não constitui con-
trapartida do que quer que seja. 

33. Quer isto dizer que, no que concerne especificamente ao IVA, mesmo que o artigo 24.º, n.º 2 
não existisse a solução adoptada teria de ser a mesma, pelo que, não obstante a consagração expressa 
da não incidência de imposições fiscais sobre a contribuição do artigo 23.º, n.º 1 da Lei n.º 42/2004, ao 
contrário do que sucede para a taxa de exibição, o mesmo entendimento terá de valer para esta última 
taxa. Tratam-se, conforme exposto, de situações materialmente idênticas.

34. Dessa forma, não tem razão o Tribunal “a quo” quando refere que, se o legislador tivesse pre-
tendido afastar a taxa de exibição da incidência de qualquer imposição tributária, teria obrigatoriamente 
de consagrar uma regra igual à do artigo 24.º, n.º 2 da lei 42/2004.

35. Concluindo, também por força do disposto no artigo 16.º, n.º 1 do CIVA o montante corres-
pondente à taxa de exibição liquidada aos anunciantes deve ser excluído da base tributável para efeitos 
de IVA.

36. Finalmente, o caso vertente suscita um conjunto de questões relativas à interpretação de nor-
mas de direito comunitário, o que justifica um pedido de clarificação perante o TJCE, com vista a uma 
correcta interpretação e, subsequentemente, boa aplicação das referidas normas jurídicas, o caso em 
apreço suscita, pelo menos, as seguintes questões, cuja submissão a apreciação prejudicial do TJCE a 
Recorrente requer a V. Exas.

37. Sobre o sentido e alcance do disposto no artigo 11.º, A, n.º 1, al. a) da Directiva 77/388/CE, 
nomeadamente: qual a ratio legis subjacente a esse preceito? Qual o conteúdo do conceito de “contra-
partida que o fornecedor ou prestador recebeu ou deve receber em relação a essas operações”? A taxa 
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de exibição liquidada pela Recorrente aos anunciantes na qualidade de substituta tributária, nos termos 
do artigo 50.º, n.º 1 do Decreto-lei n.º 227/2006, enquadra-se nesse conceito? Em consequência, as 
quantias liquidadas pela Recorrente a título de taxa de exibição devem ser incluídas na base tributável 
para efeitos de IVA?

38. Sobre o sentido e alcance do disposto no artigo 11.º, A, n.º 3, al. c) da Directiva 77/388/CE, 
nomeadamente: qual a ratio legis subjacente a esse preceito? Qual o conteúdo do conceito de 2quan-
tias que um sujeito passivo recebe do adquirente ou do destinatário, a título de reembolso de despesas 
efectuadas em nome e por conta destes últimos, e que estão registadas na sua contabilidade em contas 
transitórias? A taxa de publicidade liquidada pela Recorrente aos anunciantes na qualidade de substituta 
tributária e contabilisticamente registada numa conta de terceiros, enquadra-se nesse conceito? Em 
consequência, essas quantias liquidadas pela Recorrente a título de taxa de exibição devem ser incluídas 
na base tributável para efeitos de IVA?

Nestes termos e nos demais de Direito, deve o presente recurso ser julgado totalmente procedente 
e, em consequência, ser a douta decisão recorrida substituída por outra que considere que a taxa de 
exibição liquidada pela recorrente nos termos legais está excluída da base tributável em IVA.

Requer-se ainda seja ordenado, nos termos da legislação comunitária em vigor, o reenvio pre-
judicial para o TJCE tendo em vista o esclarecimento das questões supra identificadas.

2 – Não foram apresentadas contra-alegações. 
3 - O Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto emitiu parecer nos seguintes termos:
Nos presentes autos suscita-se, desde logo, a questão prévia da incompetência deste Tribunal 

em razão da hierarquia.
Com efeito e como se constata das conclusões das alegações de recurso de fls. 254 e segs. a 

recorrente TVI – Televisão Independente, SA, vem invocar factos novos, que o tribunal recorrido não 
estabeleceu, nem levou em conta na sentença, mas em cuja afirmação fundamenta o seu direito.

É o que se apura nomeadamente das conclusões 10ª, em que a recorrente expõe matéria de facto 
em ordem a concluir que no caso em apreço não ocorre retenção na fonte, contrariamente ao pressu-
posto de que parte o Mº Juiz “a quo”, pois que a Recorrente tem sempre que entregar o montante da 
contribuição ao estado, o que resulta expressamente do artigo 52.º do Decreto-lei n.º 227/2006, além de 
que sempre que a Recorrente recebe tais montantes – e é o mais comum – recebe-os a título de direito 
de regresso sobre os seus clientes» e 26ª em que se refere que «a actividade da Recorrente não consiste 
na mera exibição da publicidade comercial em causa e o valor pela contrapartida da prestação do 
serviço (preço global) não coincide com o valor base da taxa de exibição (preço da exibição/difusão), 
sendo o primeiro superior ao segundo».

Constata-se, assim, divergência com o decidido em matéria de facto invocando-se no recurso 
factos novos que o tribunal recorrido não estabeleceu, e que têm interesse para a decisão da causa, 
pois que a questão em análise nos presentes autos consiste em saber se a actuação da recorrente no 
processo de cobrança da taxa de exibição integrava, para além da mera substituição tributária, uma 
prestação de serviço (Questão esta já suscitada pela Fazenda Pública na contestação e sobre a qual 
se alegava não ter sido feita prova bastante – arts. 43 a 45, fls. 71 e segs).

A jurisprudência deste Supremo Tribunal tem vindo a entender que na delimitação da competência 
do Supremo Tribunal Administrativo em relação à do Tribunal Central Administrativo deve entender-se 
que o recurso não tem por fundamento exclusivamente matéria de direito sempre que nas conclusões 
das respectivas alegações são vertidos factos que não foram levados ao probatório ou é invocada 
matéria de facto que contraria, ou não foi levada em considerado na decisão recorrida – vide neste 
sentido Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 03.10.2007, recurso 373/07, de 31.01.2007, 
recurso 1027/06 e de 17.01.2007, recurso 962/06, todos em WWW.DGSI.PT. 

Verifica-se, pois, a incompetência deste Supremo Tribunal Administrativo já que versando o recurso, 
também, matéria de facto será competente para dele conhecer o Tribunal Central Administrativo Sul 
– arts. 280.º, n.º 1 do Código de Procedimento e de Processo Tributário e 26º alínea b) e 38.º alínea a) 
do Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais.

Nestes termos somos de parecer que, ouvido a recorrente, este Tribunal deve ser julgado incom-
petente em razão da hierarquia.

 4 - Notificadas as partes do parecer do Ministério Público (fls. 289 a 291 dos autos), veio a 
recorrente, nos termos de fls. 292 a 294 dos autos, sustentar que nenhum óbice existe a que este Vene-
rando Tribunal aprecie o mérito do recurso, pois que a matéria de facto relevante é tão-somente aquela 
que se considerou provada (…) todo o resto se traduz numa tentativa da Recorrente de demonstrar, 
a partir de uma análise do mecanismo da substituição tributária e com o apoio da doutrina e da ju-
risprudência, porque considera que a taxa de exibição deve estar excluída da base tributável em IVA, 
mais esclarecendo que na conclusão 10ª das suas alegações de recurso visou realçar que resulta da 
letra da lei (artigos 51.º e 52.º do DL 227/06) que há substituição tributária mas não existe retenção 
na fonte, sendo que, aliás, a existência de retenção na fonte não constitui, nem parece ter constituído, 
um pressuposto de que partiu o Tribunal “a quo” para proferir a sua decisão, antes o que entendeu foi 
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que a Recorrente, como substituto tributário, fica colocada na posição de devedora do tributo, “…pelo 
que não suportando o encargo tributário não pode pretender que tais quantias pagas aos titulares do 
crédito são efectuadas em nome e por conta do destinatário do serviço…”. 

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
- Fundamentação -
5 – Questão a decidir 
Importa previamente decidir da competência deste Supremo Tribunal para conhecimento do objecto 

do recurso, questão suscitada pelo Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto no seu parecer junto aos 
autos e que, a proceder, obsta ao conhecimento do mérito. 

Improcedendo a excepção de incompetência deste Supremo Tribunal para conhecimento do mérito 
do recurso, importa saber se, como decidido, o montante da taxa de exibição de publicidade comercial, 
liquidada aos anunciantes pelos operadores ou distribuidores de televisão, deve ser incluída no valor 
tributável para efeitos de IVA ou se, como alegado, deve ser excluído do valor tributável para efeitos 
daquele imposto ex vi do disposto no artigo 16.º n.º 1 e n.º 6 alínea c) do Código do IVA (CIVA), inter-
pretados em conformidade com o disposto no artigo 11.º. A, n.º 1, al. a) e n.º 3, al. c) da Sexta Directiva 
(Directiva 77/388/CE do Conselho, de 17.05.1977).

6 - Matéria de facto
Constam do probatório fixado na sentença recorrida os seguintes factos:
A. A impte, no âmbito da sua actividade audiovisual operando no mercado televisivo, prestou 

serviços de publicidade comercial a diversos anunciantes no mês de Fevereiro de 2004, no âmbito do 
qual facturou aqueles clientes pelos serviços prestados, no qual se inclui o valor de 4% sobre o preço 
facturado pela exibição e difusão de publicidade e relativo à taxa de exibição enquanto contribuição 
para apoio ao cinema e audiovisual, nos termos do disposto no Dec.-Lei nº 227/2006, de 15.11, sobre 
a qual fez incidir o IVA sobre a totalidade das importâncias facturadas apurando o imposto a pagar, 
procedendo à entrega do imposto liquidado no período e devidamente incluída na respectiva declara-
ção periódica. – cfr Declaração Periódica de fls. 34 a 37, e cópia de extractos de conta da classe 2, de 
fls. 182 a 230, dos autos.

B. Em resultado da liquidação da taxa de exibição referida supra, foram contabilizados os montantes 
de receita a favor da Cinemateca Portuguesa e do Instituto do Cinema e do Audiovisual e Multimédia 
através de contas de terceiros, processadas e pagas as importâncias assim apuradas. – cfr documentos 
de fls. 129 a 133, dos autos e cópias dos registos contabilísticos de fls. 24 a 43, do Proc. Reclamação 
apenso.

C. Da autoliquidação de imposto referida supra apresentou, em 04.04.08, reclamação graciosa 
constante de fls 5 a 43, a qual foi recebida em 07.04.08, não tendo merecido qualquer decisão. – cfr 
petição de de fls. 5 a 43, do Proc Reclamação apenso.

7 – Apreciando
7.1 Da invocada excepção de incompetência em razão da hierarquia deste Supremo Tribunal
Importa a título prévio decidir da questão suscitada pelo Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto 

junto deste Tribunal, pois que o seu conhecimento precede o de qualquer outra (artigos 16.º do CPPT, 
101.º e 102.º do Código de Processo Civil), prejudicando, se procedente, a apreciação e julgamento 
das demais questões suscitadas no recurso. 

Como resulta do seu parecer junto aos autos e supra transcrito, entende este Ilustre Magistrado 
que este Supremo Tribunal deve julgado incompetente em razão da hierarquia para o conhecimento 
do recurso, porquanto a recorrente TVI – Televisão Independente, SA, vem invocar factos novos, que o 
tribunal recorrido não estabeleceu, nem levou em conta na sentença, mas em cuja afirmação fundamenta 
o seu direito, como decorre nomeadamente das conclusões 10ª, em que a recorrente expõe matéria de 
facto em ordem a concluir que no caso em apreço não ocorre retenção na fonte, contrariamente ao 
pressuposto de que parte o Mº Juiz “a quo”, pois que a Recorrente tem sempre que entregar o montante 
da contribuição ao estado, o que resulta expressamente do artigo 52.º do Decreto-lei n.º 227/2006, 
além de que sempre que a Recorrente recebe tais montantes – e é o mais comum – recebe-os a título 
de direito de regresso sobre os seus clientes» e 26ª em que se refere que «a actividade da Recorrente 
não consiste na mera exibição da publicidade comercial em causa e o valor pela contrapartida da 
prestação do serviço (preço global) não coincide com o valor base da taxa de exibição (preço da exi-
bição/difusão), sendo o primeiro superior ao segundo».

Notificadas as partes do parecer do Ministério Público, veio a recorrente defender que a questão 
objecto do recurso é uma mera questão de Direito que não põe em causa, antes aceita, o probatório 
fixado.

Ora, como questão de direito – de mera interpretação de normas jurídicas e sua aplicabilidade 
aos factos constantes do probatório – a entendemos também, razão pela qual se julgará inverificada a 
invocada excepção de incompetência em razão da hierarquia deste Supremo Tribunal.

A questão de mérito a decidir, como supra se enunciou, é “a saber se, como decidido, o montante 
da taxa de exibição de publicidade comercial, liquidada aos anunciantes pelos operadores ou distribui-
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dores de televisão, deve ser incluída no valor tributável para efeitos de IVA ou se, como alegado, deve 
ser excluído do valor tributável para efeitos daquele imposto ex vi do disposto no artigo 16.º n.º 1 e n.º 6 
alínea c) do Código do IVA (CIVA), interpretados em conformidade com o disposto no artigo 11.º. A, 
n.º 1, al. a) e n.º 3, al. c) da Sexta Directiva (Directiva 77/388/CE do Conselho, de 17.05.1977)”.

Trata-se de mera questão de direito, a resolver, em concreto, de acordo com o probatório fixado, 
que a recorrente não põe em causa, antes aceita, razão pela qual não se vê que careça este Supremo 
Tribunal de competência para a decidir.

Improcede, deste modo, a excepção suscitada.
7.2 Da inclusão ou não no valor tributável para efeitos de IVA do montante da taxa de exibição 

de publicidade comercial liquidada aos anunciantes pelos operadores ou distribuidores de televisão
A sentença recorrida, a fls. 237 a 243 dos autos, julgou improcedente a impugnação deduzida 

contra autoliquidação de IVA referente ao mês de Fevereiro de 2004, considerando que o montante da 
taxa de exibição de publicidade comercial liquidada pela impugnante aos anunciantes se inclui na base 
tributável do imposto ex vi do artigo 16.º, n.º 1 e n.º 5, alínea a) do CIVA.

Para assim decidir, considerou a sentença recorrida que os montantes da taxa de exibição de pu-
blicidade não podiam ser considerados como “quantias pagas em nome e por conta do destinatário dos 
serviços”, ainda que registadas em contas provisórias de terceiros, para efeitos da exclusão prevista na 
alínea c) do n.º 6 do artigo 16.º do CIVA, porquanto o obrigado, ao efectuar a liquidação do tributo aos 
anunciantes e na medida em que recebe as quantias apuradas, fica constituído na posição de devedora 
do mesmo, pelo que não suportando o encargo tributário não pode pretender que tais quantias pagas 
aos titulares do crédito são efectuadas em nome e por conta do destinatário do serviço como alega, 
nem se constituindo como titulares do direito de reembolso das importâncias dispendidas a cargo dos 
destinatários dos serviços, que as taxas apresentam uma ligação directa com a prestação de serviço, 
pois que tendo por objecto os serviços prestados de exibição ou difusão de publicidade comercial (cfr 
artº 28º da Lei nº 42/2004, de 18.08), é inerente ao serviço prestado, ainda que em benefício de entidades 
públicas e ainda que se o legislador pretendesse afastar a incidência do IVA sobre o montante das taxas 
tê-lo-ia dito expressamente, como fez relativamente à contribuição prevista no n.º 2 do artigo 24.º da 
Lei n.º 42/2004, o que não sucede no caso da taxa de exibição.

Discorda do decidido a recorrente, alegando, em síntese, que o montante da taxa de exibição 
deve ser excluído do valor tributável para efeitos de IVA, porquanto assim o impõem o artigo 16.º, 
n.º 1 e n.º 6, al. c) do CIVA, o artigo 11.º, A, n.º 1, al. a) e n.º 3, al. c) da Sexta Directiva (Directiva 
77/388/CE do Conselho, de 17.05.1977) e bem assim a jurisprudência emanada do TJCE (conclusões 
1. a 22. das alegações de recurso), que ainda que assim não se entenda, sempre se dirá que mesmo 
em face do artigo 16.º, n.º 1 do CIVA e do artigo 11.º, A, al. a) da Sexta Directiva, as contribuições 
em causa não apresentam uma ligação directa com a prestação de serviço para que se integrem no 
valor da contraprestação, contrariamente ao que foi entendido pelo M.º Juiz “a quo”, pois as taxas 
de exibição não constituem uma contrapartida do serviço prestado pela Recorrente, nem apresentam 
ligação directa com a prestação do serviço, não podendo, em consequência, integrar o conceito de 
valor tributável para efeitos do artigo 16.º, n.º 1, al. a) do CIVA (cfr. conclusões 23. a 29. das alega-
ções), invocando ainda que relativamente à contribuição prevista no artigo 23.º, n.º 1 da Lei 42/2004, 
que teria em comum com a taxa sindicada a finalidade intrínseca – o financiamento do cinema e do 
audiovisual – e o mecanismo de liquidação – por substituição tributária -, o legislador consagrou ex-
pressamente a não incidência de outros tributos sobre essa contribuição (artigo 24.º, n.º 2), pelo que o 
mesmo entendimento terá de valer para a taxa de difusão  por se tratarem de situações materialmente 
idênticas (cfr. conclusões 30. a 35. das alegações). E porque o caso vertente suscita um conjunto de 
questões relativas à interpretação de normas comunitárias, requer a este Supremo Tribunal que submeta, 
a título prejudicial, à apreciação do Tribunal de Justiça da União Europeia as questões que enuncia 
nas conclusões 37. e 38. das suas alegações de recurso, relativas ao sentido e alcance do disposto no 
artigo 11.º, A, n.º 1, al. a) e 11.º, A, n.º 3, al. c) da Directiva 77/388/CE, do Conselho (cfr. conclusões 
36. a 38. das alegações de recurso). 

Vejamos. 
Consta do probatório fixado na sentença recorrida que:
A. A impte, no âmbito da sua actividade audiovisual operando no mercado televisivo, prestou 

serviços de publicidade comercial a diversos anunciantes no mês de Fevereiro de 2004, no âmbito do 
qual facturou aqueles clientes pelos serviços prestados, no qual se inclui o valor de 4% sobre o preço 
facturado pela exibição e difusão de publicidade e relativo à taxa de exibição enquanto contribuição 
para apoio ao cinema e audiovisual, nos termos do disposto no Dec.-Lei nº 227/2006, de 15.11, sobre 
a qual fez incidir o IVA sobre a totalidade das importâncias facturadas apurando o imposto a pagar, 
procedendo à entrega do imposto liquidado no período e devidamente incluída na respectiva declaração 
periódica. – cfr Declaração Periódica de fls. 34 a 37, e cópia de extractos de conta corrente de fls.182 
a 230, dos autos.
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B. Em resultado da liquidação da taxa de exibição referida supra, foram contabilizados os montantes 
de receita a favor da Cinemateca Portuguesa e do Instituto do Cinema e do Audiovisual e Multimédia 
através de contas de terceiros, processadas e pagas as importâncias assim apuradas. – cfr documentos 
de fls. 129 a 133, dos autos e cópia dos registos contabilísticos de fls. 24 a 43, do Proc. Reclamação 
apenso. (sublinhados nossos).

A taxa de exibição de publicidade comercial vem actualmente prevista no artigo 28.º na Lei n.º 
42/2004, de 18 de Agosto (Lei de Arte Cinematográfica e do Audiovisual) e é regulamentada nos artigos 
50.º a 58.º do Decreto-Lei n.º 227/2006, de 15 de Novembro. 

Nos termos das referidas disposições legais, a taxa, de 4% sobre preço da exibição ou difusão da 
publicidade, incide sobre a publicidade comercial exibida nas salas de cinema, difundida pela televi-
são ou incluída nos guias electrónicos de programação, qualquer que seja a plataforma de emissão, é 
devida pelos anunciantes, embora liquidada, por substituição tributária, pelas empresas concessioná-
rias da exploração de espaço publicitário em salas de cinema ou pelos operadores ou distribuidores 
de televisão e constitui receita do Instituto de Cinema, Audiovisual e Multimédia - ICAM (3,2%) e 
da Cinemateca Portuguesa - CP-MC (0,8%), devendo os montantes apurados ser entregues nos cofres 
do Estado até ao dia 10 do mês seguinte ao da liquidação simultaneamente com a declaração a que se 
refere o artigo 53.º do Decreto-Lei n.º 227/2006.

A recorrente suscita a questão da conformidade da interpretação do artigo 16.º n.º 1 e n.º 6 alínea 
c) do Código do IVA (CIVA) adoptada pela Administração e sancionada pela sentença recorrida (no 
sentido de que o valor da taxa de emissão de publicidade comercial deve ser incluída no valor tributá-
vel para efeitos de IVA porque inerente à prestação de serviços e porque não constituiria uma quantia 
paga em nome e por conta do destinatário dos serviços de publicidade, ainda que os montantes arre-
cadados sejam registados em contas transitórias de terceiros e destinados a ser entregues a entidades 
públicas) com os artigos 11.º, n.º 1, al. a) e 11.º, A, n.º 3, al. c) da Directiva 77/388/CE, do Conselho, de 
17.05.1977 (Sexta Directiva) e a jurisprudência do Tribunal de Justiça (TJUE), porquanto entende que 
as contribuições em causa não apresentam uma ligação directa com a prestação de serviço para que 
se integrem no valor da contraprestação, pois as taxas de exibição não constituem uma contrapartida 
do serviço prestado pela Recorrente, nem apresentam ligação directa com a prestação do serviço e 
ainda que a taxa de exibição se enquadra no “conceito comunitário de acção em nome e por conta de 
outrem”, pelo que o seu montante deve estar excluído da base tributável para efeitos de IVA.

Questionando-se nos autos a interpretação da conformidade das supracitadas normas do CIVA 
com preceitos comunitários imperativos e porque da decisão que vier a ser tomada por este Supremo 
Tribunal não cabe recurso, entende-se como necessária e obrigatória a pronúncia em reenvio prejudicial 
do Tribunal de Justiça da União Europeia nos termos do artigo 267.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia (TFUE), ex-artigo 234.º do Tratado das Comunidades Europeias, para respostas às 
seguintes questões:

1.ª – O artigo 16.º n.º 1 do CIVA, tal como interpretado pela sentença recorrida (no sentido de que 
a taxa de exibição de publicidade comercial é inerente à prestação de serviços publicitários razão pela 
qual deve ser incluída no valor tributável da prestação de serviços para efeitos de IVA) é compatível 
com o disposto no artigo 11.º, A, n.º 1, al. a) da Directiva 77/388/CE (actual artigo 73.º da Directiva 
2006/112/CE do Conselho, de 28.11.2006), em particular com o conceito de “contrapartida que o for-
necedor ou prestador recebeu ou deve receber em relação a essas operações”?  

2.ª – O artigo 16.º n.º 6 alínea c) do CIVA, tal como interpretado pela sentença recorrida (no 
sentido de que a taxa de exibição de publicidade comercial não constitui quantia paga em nome e por 
conta do destinatário dos serviços, ainda que contabilisticamente registadas em contas transitórias de 
terceiros e destinadas a ser entregues a entidades públicas, pelo que não estariam excluídas do valor 
tributável para efeitos de IVA) é compatível com o disposto no artigo 11.º, A, n.º 3, al. c) da Directiva 
77/388/CE (actual artigo 79.º c) da Directiva 2006/112/CE do Conselho, de 28.11.2006), em particular 
com o conceito de “quantias que um sujeito passivo recebe do adquirente ou do destinatário, a título 
de reembolso de despesas efectuadas em nome e por conta destes últimos, e que estão registadas na 
sua contabilidade em contas transitórias? 

- Decisão -
8 – Nestes termos, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do 

Supremo Tribunal Administrativo, em suspender a instância até à pronúncia do TJUE e ordenar a 
passagem de carta, a dirigir pela Secretaria deste Supremo Tribunal à daquele Tribunal, com pedido 
de decisão prejudicial, acompanhada do translado do processo, incluindo cópias da petição inicial, da 
sentença, das alegações de recurso da recorrente e de todas as peças processuais posteriores, bem como 
de fotocópia dos diplomas legais mencionados no presente acórdão. 

Custas a final.

Lisboa, 2 de Novembro de 2011. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Francisco Rothes — Dulce 
Neto. 
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 Acórdão de 2 de Novembro de 2011.

Assunto:

Garantia indevida. Reversão.

Sumário

 I — O n.º 2 do artigo 53.º da LGT deve ser interpretado extensivamente, no sentido de 
abranger não só a “reclamação graciosa” e “impugnação judicial” aí referidas 
mas também o processo de oposição referido no n.º 1 do referido artigo.

 II — Não tendo a administração tributária feito prova dos pressupostos legais de que 
depende a reversão, verifica -se erro imputável aos serviços na medida em que a 
reversão da dívida contra o oponente é ilegal, sendo essa ilegalidade imputável 
à administração tributária.

Processo n.º 208/11 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: António Maria Correia Santos.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Lino Ribeiro.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo

1.1 A Fazenda Pública interpõe recurso jurisdicional da sentença do Tribunal Tributário de Lisboa, 
de 30 de Julho de 2010, na parte em que reconhece ao oponente o direito a indemnização por garantia 
indevida.

Nas alegações, conclui o seguinte:
1) De acordo com o estabelecido no art. 53º, n.º 2 da LGT o prazo (superior a três anos) referido 

no número anterior não se aplica quando se verifique, em reclamação graciosa ou impugnação judicial, 
que houve erro imputável aos serviços na liquidação do tributo.

2) Ora, no caso em apreço, tratando -se de uma decisão proferida em processo de oposição, na qual 
não se reconhece a existência de erro imputável aos serviços na liquidação do tributo e não estando 
sequer em causa a apreciação da legalidade de qualquer liquidação, não se verificam minimamente os 
requisitos adequados à aplicação do preceito supratranscrito.

3) Por outro lado, tendo a garantia, à qual respeita o reconhecido direito de indemnização, sido 
prestada em 21/12/2009, não se mostra decorrido o prazo de três anos previsto no n.º 1 do art. 53º da 
LGT, facto que exclui a respectiva aplicabilidade à situação em apreço, pelo que a sentença recorrida, 
ao ter decidido com base em entendimento contrário ao que resulta das presentes conclusões, viola os 
preceitos legais mencionados nas mesmas, razão pela qual deverá, nesta medida, ser revogada, com 
as legais consequências.

1.2. O recorrido apresentou contra -alegações, concluindo o seguinte:
a) O artigo 53º n.º 1 da LGT consagra o direito do contribuinte a ser indemnizado pelos prejuízos 

resultantes da prestação indevida de garantia em caso de vencimento em oposição à execução que tenha 
como objecto a dívida garantida.

b) A razão que justifica o direito a indemnização por prestação indevida de garantia é o prejuízo 
provocado ao contribuinte por uma actuação ilegal da administração tributária e por isso justifica -se 
em todos os casos em que haja erro imputável aos serviços, independentemente do meio processual 
em que essa determinação é feita.

c) Em conformidade, o n.º 2 do art. 53 da LGT deve ser interpretado extensivamente, no sentido de 
abranger não só a “reclamação graciosa” e “impugnação judicial” aí referidas mas também o processo 
de oposição referido no n.º 1 do referido artigo.

d) Os nºs 1 e 2 do art. 53º da LGT devem ser interpretados no sentido que o n.º 1 se aplica quando 
o erro for imputável ao contribuinte e o nº2 aplica -se quando o erro for imputável aos serviços.

e) Não tendo a administração tributária feito prova dos pressupostos legais de que depende a rever-
são, verifica -se erro imputável aos serviços na medida em que a reversão da dívida contra o Oponente 
é ilegal, sendo essa ilegalidade imputável à administração tributária.

f) Estando em causa a responsabilidade subsidiária por coimas aplicadas ao devedor originário e 
não intervindo o revertido no processo de contra -ordenação, não pode recorrer da decisão de aplicação 
de coima nem discutir a legalidade da dívida na reclamação prevista no art. 276º do CPPT.

g) Na falta dessa alternativa, o art. 53º n.º 2 da LGT deve ser interpretado no sentido de o direito 
a indemnização por prestação indevida de garantia poder ser reconhecido na oposição à execução in-
dependentemente de na mesma se apreciar em concreto da legalidade da liquidação.
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h) A douta sentença recorrida, ao conferir ao Oponente o direito a indemnização por prestação 
indevida de garantia fez assim uma correcta interpretação e aplicação do artigo 53º da LGT.

1.3. O Ministério Público emitiu parecer no sentido da improcedência do recurso.
2. A sentença recorrida considerou os seguintes factos:
a)  - Encontra -se pendente no Serviço de Finanças de Lisboa 7 o Processo de Execução Fiscal 

n.º 3123200501056859 e Apensos, por dívidas de Coimas Fiscais, instaurado contra a firma “Portuceres 
Indústrias Hoteleiras, Lda.”;

b)  - Por despacho de 30 -09 -2009 a execução reverteu contra o oponente (fls. 79/80 dos autos);
c)  - O oponente foi citado pessoalmente em 07 -10 -2009 (fls. 81 a 83 dos autos);
e)  - A petição inicial da presente oposição foi apresentada no Serviço de Finanças de Lisboa 7 no 

dia 06 -11 -2009  - cfr. carimbo aposto a fls. 3 dos presentes autos.
3. A sentença recorrida julgou procedente a oposição à execução fiscal por ilegitimidade do rever-

tido, uma vez que a exequente não demonstrou a culpa do oponente na insuficiência do património da 
executada originária. E na parte final da fundamentação da decisão declarou o seguinte: «O oponente 
requer o pagamento de uma indemnização pelos prejuízos resultantes da prestação de garantia bancária 
ao abrigo do disposto no art. 53º da LGT. Assim, e ao abrigo do n.º 2 do art. 53º da LGT, oponente tem 
direito a indemnização por garantia indevida, nos termos dos nºs 3 e 4 do referido artigo».

A recorrente discorda dessa parte da sentença, em que se declara e reconhece judicialmente o 
direito à indemnização por garantia indevida, por dois motivos; (i) o meio processual em causa (opo-
sição) não corresponde aos meios processuais aí previstos (ii) não está reconhecido em parte alguma 
da sentença o erro imputável aos serviços na liquidação do tributo.

Vejamos, então, a consistência destes argumentos.
O direito à indemnização pela prestação indevida de garantia com vista à suspensão da execução 

fiscal está previsto no artigo 53º da LGT para as seguintes situações: (i) «caso a tenha mantido por 
período superior a três anos em proporção do vencimento em recurso administrativo, impugnação ou 
oposição à execução que tenham como objecto a dívida garantida» (nº 1); (ii) «o prazo referido no 
número anterior não se aplica quando se verifique, em reclamação graciosa ou impugnação judicial, 
que houve erro imputável aos serviços de liquidação do tributo» (nº 2).

Esta indemnização está, em parte, regulamentada no artigo 171º do CPPT, que prescreve o se-
guinte: (1) «a indemnização em caso de garantia bancária ou equivalente prestada será requerida no 
processo em que seja controvertida a legalidade da dívida exequenda»; (ii) «a indemnização deve ser 
solicitada na reclamação, impugnação ou recurso ou em caso de o seu fundamento ser superveniente 
no prazo de 30 dias após a sua ocorrência».

Da conjugação de ambas as normas parece resultar que o direito à indemnização pela garantia 
indevida apenas é concedido quando ocorrerem os seguintes pressupostos: (i) invalidade do acto de 
liquidação; (ii) fundada em erro imputável aos serviços (iii); peticionado no processo que tenha por 
objecto a ilegalidade da dívida exequenda; (iv) decurso do prazo de três anos sem que tenha sido pro-
ferida qualquer decisão na reclamação graciosa, na impugnação judicial ou na oposição.

Ora, não pode deixar de se reconhecer que há alguma imperfeição nestas normas no que se refere 
à identificação e ao objecto dos meios processuais onde o direito pode ser exercido. Enquanto no n.º 1 
do artigo 53º alude -se ao «recurso administrativo», «impugnação» e «oposição», no n.º 2 refere -se 
apenas à «reclamação graciosa» e «impugnação judicial»; enquanto no n.º 1º do artigo 171º do CPPT 
refere -se ao processo em que seja controvertida a «legalidade da dívida exequenda» e n.º 2 do art. 53º 
ao erro na «liquidação do tributo», no n.º 1 do art. 53º indica -se a «oposição» à execução, que é meio 
em que, regra geral, não se discute a ilegalidade da liquidação.

Numa interpretação demasiado agarrada à letra da lei, com o faz a recorrente, chegar -se -ia à con-
clusão que a procedência da oposição fundada em circunstâncias diversas da ilegalidade da liquidação 
da dívida exequenda, como por exemplo a ilegalidade da execução de acto ineficaz ou a ilegalidade do 
acto administrativo de reversão não conferem ao executado e revertido direito a ser indemnizado pela 
garantia que indevidamente prestaram para suspender a execução. Como nesses casos a legalidade da 
liquidação mantém -se incólume, o eventual “erro imputável” ao acto de execução não releva como 
pressuposto do direito à indemnização, apesar de se constar que a garantia foi indevida.

Não nos parece, todavia, que essa interpretação seja a mais acertada.
Quando a lei fala em “erro imputável” aos serviços de liquidação, certamente que não pretende 

autonomizar um “vício da vontade” como causa específica da invalidade do acto de liquidação. É que, 
sendo a liquidação um acto vinculado, os vícios da vontade como tais são irrelevantes: ou a Adminis-
tração aplicou correctamente a lei e o acto é válido, não interessando para nada saber se a interpretou 
bem ou mal, ou se violou a lei, o acto e ilegal, seja qualquer for a razão e causa dessa ilegalidade.

A razão se de ser da norma é apenas indemnizar o contribuinte que teve que constituir uma garan-
tia em virtude de conduta errada da Administração e que, não fora tal erro, não precisaria de a prestar. 
Para este efeito, é irrelevante que tal conduta consubstancie um erro de facto ou um erro de direito. O 
que releva para a configuração do erro imputável aos serviços, e não propriamente ao autor do acto 
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de liquidação, é uma actuação da administração tributária que, por desconhecimento ou imperfeito 
conhecimento de determinada situação de facto ou de direito, apenas a ela imputável, ter dado origem 
a um acto ilícito que causou prejuízos ao contribuinte.

Se o objectivo da norma é indemnizar o contribuinte pelos prejuízos que teve com a prestação 
de uma garantia que não teria que prestar se a Administração não tivesse actuado ilegalmente, então 
tem que se concluir que a letra da lei disse menos do que o seu espírito. Na verdade, não são apenas 
os actos de liquidação errada que justificam a indemnização, mas também os actos de execução 
ilegais, que estiveram na origem da prestação da garantia indevida. A ilegalidade da execução da 
liquidação, por vícios próprios, ou a ilegalidade do acto de reversão, também são actos causadores 
da prestação da garantia indevida que, por identidade de razão, devem fundamentar o direito à 
indemnização.

Sob pena de violação do princípio constitucional da responsabilidade da Administração constante 
do artigo 22º da CRP, o direito de indemnização pela prestação de garantia também existe quanto a 
actuação ilegal da Administração surge após a liquidação. É que, para efeito de indemnização de danos, 
a ilicitude tanto se pode revelar na liquidação ilegal, como na cobrança ilegal, pois a cobrança por erro 
imputável aos serviços não deixa de ser um acto ofensivo de direitos absolutos do particular.

É verdade que, à primeira vista, o modelo processual que o artigo 171º do CPPT dita para o 
exercício do direito à indemnização por garantia indevida parece ser de aplicar exclusivamente aos 
processos em que «seja controvertida a legalidade da dívida exequenda», o que em regra acontece com 
a impugnação do acto de liquidação. No processo de oposição à execução fiscal apenas tal acontece 
residualmente, ou seja, sempre que a lei não assegure meio judicial de impugnação ou recurso contra 
o acto de liquidação (cfr. alínea h) do n.º 1 do art. 204º do CPPT). As oposições fundamentadas nas 
demais alíneas do n.º 1 do artigo 204º estariam fora do alcance do artigo 171º, até porque o seu número 
2 não lhe faz qualquer referência.

Parece -nos, em todo o caso, que as normas desse artigo devem ser interpretadas extensiva-
mente, de modo a incluir nele também a oposição à execução. Apesar de, regra geral, esta forma 
processual não ter por causa de pedir a ilegalidade do acto exequendo, as razões que justificam a 
cumulação, inicial ou sucessiva, do pedido de indemnização por garantia indevida na impugnação 
administrativa ou judicial manifestam -se da mesma maneira no processo de oposição. No plano 
substantivo, num caso como no outro, a responsabilidade da administração tributária é a mesma; e 
no plano processual, as vantagens decorrentes da circunstância de se poder obter a fixação judicial 
da indemnização através de uma via expedita, são substancialmente idênticas. Neste sentido, a ju-
risprudência deste Tribunal vê nesse “enxerto”, a instituição, por razões de economia de meios, do 
“princípio da suficiência” do processo tributário, que naturalmente também deve abranger a oposição 
à execução fiscal (cfr. Acs. do STA de 9/10/2002, rec n.º 09/02, de 24/11/2010, rec n.º 01103/09, 
de 24/11/2010, rec n.º 0299/10, de 13/4/2011, rec n.º 01032/10, de 29/6/2011, rec n.º 0889/10, de 
22/6/2011, rec n.º 0216/11).

Mas se a letra do artigo 171º deixa dúvidas quanto à inclusão da oposição no seu campo de actua-
ção, o recurso a elementos de ordem sistemática facilmente as esclarecem: (i) se o artigo 171º se aplica 
expressamente aos processos referidos no n.º 1 do artigo 169º, também se deve aplicar à oposição, uma 
vez que o n.º 5 deste artigo manda aplicar -lhe o disposto no n.º 1; (ii) o n.º 1 do artigo 53º da LGT refere 
a oposição à execução como um dos processos que tem por objecto a dívida garantida e cuja manuten-
ção da garantia por período superior a três anos dá direito a indemnização; (iii) o n.º 1 do artigo 52º da 
LGT, ao incluir a oposição à execução nos processos que, acompanhados de garantia idónea, fazem 
suspender a execução fiscal, indica como objecto desses processos não só a «ilegalidade» como tam-
bém a «inexigibilidade» da dívida exequenda. Portanto, inexigibilidade da dívida exequenda alegada 
em processo de oposição à execução fiscal é também uma das causas que pode justificar o pedido de 
indemnização pela garantia bancária ou equivalente prestada com vista à suspensão da execução, caso 
se venha a revelar indevida.

Em suma: cremos poder afirmar que o n.º 2 do artigo 53º da LGT também abrange o erro imputável 
à Administração na cobrança do tributo de que resultou a prestação de garantia indevida.

No caso dos autos, não se pode dizer que a sentença recorrida não configurou a ilegalidade da 
reversão com um “erro imputável” ao exequente. Após ter analisado os pressupostos da reversão, 
designadamente os indicados no artigo 8º do RGIT, conclui que o despacho de reversão “não invoca” 
a existência de culpa do oponente, nem a administração tributária alegou ou fez prova de que tenha 
existido culpa do oponente na insuficiência do património da executada originária. A sentença, consta-
tando a ilegalidade da reversão, por erro nos pressupostos de facto, tira dia a ilação de que essa actuação 
constitui um erro imputável à administração tributária. Embora tendo reproduzido um acórdão do STA 
sobre a inconstitucionalidade do artigo 8º do RGTI, não chegou a entrar na ilegalidade da reversão por 
aplicação de norma inconstitucional.

Não está posto em recurso se essa conclusão é certa ou errada. A recorrente limita -se a dizer que 
a sentença não faz referência ao “erro imputável”, e por isso mesmo, não tendo decorrido mais de três 
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anos após a prestação da garantia, não há lugar à indemnização. Mas isso não é verdade, até porque a 
sentença faz referência expressa ao n.º 2 do artigo 53º da LGT, dando a indicação clara que a indemni-
zação é devida por erro imputável na cobrança de coimas através do mecanismo da reversão.

Ora, assente que o erro imputável na cobrança do tributo também dá direito a indemnização pela 
prestação de garantia indevida e que a recorrente não contesta sequer que tenha havido erro da sua parte 
na reversão da execução, o recurso não pode deixar de improceder.

4. Pelo exposto, os juízes da Secção do Supremo Tribunal Administrativo acordam em negar 
provimento ao recurso.

Custas pela recorrente.

Lisboa, 2 de Novembro de 2011. — Lino Ribeiro (relator) — Valente Torrão (vencido nos termos 
da declaração abaixo junta) — António Calhau.

Voto de vencido

I. Nas conclusões 1ª, 2ª e 3ª das suas alegações, a recorrente Fazenda Pública invocou a seguinte 
argumentação:

1) De acordo com o artº 53º, n.º 2 da LGT, o prazo (superior a três anos) referido no número an-
terior não se aplica quando se verifique, em reclamação graciosa ou impugnação judicial, que houve 
erro imputável aos serviços na liquidação do tributo.

2) Ora, no caso em apreço, tratando -se de uma decisão proferida em processo de oposição, na qual 
não se reconhece a existência de erro imputável aos serviços na liquidação do tributo e não estando 
sequer em causa a apreciação da legalidade de qualquer liquidação, não se verificam minimamente os 
requisitos adequados à aplicação do preceito supratranscrito.

3) Por outro lado, tendo a garantia, à qual respeita o reconhecido direito de indemnização, sido 
prestada em 21.12.2009, não se mostra decorrido o prazo de três anos previsto no nº1 do artº 53º da 
LGT, facto que exclui a respectiva aplicabilidade à situação em apreço, pelo que a sentença recorrida 
ao ter decidido com base em entendimento contrário ao que resulta das presentes conclusões, viola os 
preceitos legais mencionados nas mesmas, razão pela qual deverá, nesta medida, ser revogada.

II. O artº 53º da LGT, estabelece nos seus nºs 1 e 2, o seguinte:
“1 - O devedor que, para suspender a execução, ofereça garantia bancária ou equivalente será 

indemnizado total ou parcialmente pelos prejuízos resultantes da sua prestação, caso a tenha mantido 
por período superior a três anos em proporção do vencimento em recurso administrativo, impugnação 
ou oposição à execução que tenham como objecto a dívida garantida.

2 - O prazo referido no número anterior não se aplica quando se verifique, em reclamação graciosa 
ou impugnação judicial, que houve erro imputável aos serviços na liquidação do tributo”.

Ora, no meu entendimento, resulta daqui que é admissível a indemnização por prestação de ga-
rantia indevida em oposição à execução fiscal.

Porém, entre os nºs 1 e 2 do referido artigo existe uma diferença: é que enquanto nos casos enun-
ciados no nº1, isto é em oposição e em recurso administrativo ou impugnação em que não se verifique 
erro imputável aos serviços se exige a manutenção da garantia por mais de três anos, no nº2  - verificação 
de erro imputável aos serviços na liquidação do tributo  - o direito à indemnização surge independen-
temente do prazo de manutenção da garantia, portanto, mesmo inferior a três anos.

E bem se compreende que assim seja pois que, em regra, na oposição não se discute a legalidade 
da liquidação.

No caso dos autos, em que está em causa a legalidade do despacho de reversão e não a legalidade 
da liquidação, o direito à indemnização dependia da manutenção da garantia por mais de três anos, em 
sintonia com o transcrito e citado nº1.

Ora, resulta dos autos (fls. 98) que a garantia apenas foi prestada em 21.12.2009, pelo que não 
estando preenchido o requisito do prazo, não há direito à indemnização ao abrigo deste artigo.

Não se pode entender  - como se fez no acórdão  - que no nº2 deve considerar -se também abran-
gida a oposição. É que, se fosse essa a intenção do legislador, então bastaria no nº 2 referir que não 
era aplicável o prazo em caso de erro imputável aos serviços. Se o legislador distinguiu os casos em 
que há erro imputável aos serviços, neles abrangendo apenas os casos do nº2, dos casos em que o 
mesmo se não verifica e que estão enunciados no nº1, foi porque quis aplicar regime diferente em 
ambos os casos.

Ao contrário do afirmado no acórdão, não nos parece que exista aqui qualquer violação do artº 22º 
da CRP, pois a ser assim, então a própria fixação do prazo do nº1 violaria tal norma, já que decorrido 
esse prazo o interessado perde o direito à indemnização.

Pelo que, ficou dito entendo que não estavam preenchidos os requisitos do nº1 do artº 53º da LGT 
para que o oponente pudesse beneficiar de indemnização por garantia indevida, pelo que concederia 
provimento ao recurso com a consequente revogação da decisão recorrida. 
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 Acórdão de 2 de Novembro de 2011.

Assunto:

Acção administrativa especial. Reclamação graciosa. Recurso hierárquico. Revisão. 
Convolação. Tempestividade. IRS. Certificado de incapacidade.

Sumário:

 I — Não é intempestiva a reclamação administrativa apresentada dentro do prazo 
então previsto no n.º 2 do artigo 70.º do CPPT, contado a partir da data em que foi 
obtido o certificado de incapacidade, pois que sem a certificação da incapacidade 
não poderia ser reconhecido nem o direito ao benefício fiscal, nem a possibilidade 
de impugnar, administrativa ou judicialmente, as liquidações sindicadas.

 II — Mesmo que assim não fosse, nem por isso a intempestividade da reclamação 
constituiria obstáculo legal à convolação desta em procedimento de revisão 
com fundamento em injustiça grave e notória, ao abrigo do disposto no n.º 4 do 
artigo 78.º da LGT, já que a tal possibilidade não obsta a intempestividade da 
reclamação graciosa pois que, para o efeito, apenas é relevante a tempestividade 
do meio procedimental adequado e o facto de a lei determinar que “o dirigente 
máximo do serviço pode autorizar, excepcionalmente,” a revisão, não obsta à 
possibilidade de convolação da reclamação graciosa em pedido de revisão com 
fundamento em injustiça grave ou notória pois tal poder de autorização não é 
mera faculdade mas, antes, um verdadeiro poder -dever».

Processo n.º 329/11 -30.
Recorrente: Direcção -Geral dos Impostos.
Recorrido: Alberto Manuel Casal Toscano Pessoa.
Relatora: Exm.ª Sr.ª Cons.ª Dr.ª Isabel Marques da Silva.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

 - Relatório  -
1 – A Directora de Serviços de IRS recorre para este Supremo Tribunal do acórdão do Tribunal 

Administrativo e Fiscal de Sintra, de 12 de Novembro de 2010, que julgou procedente a acção adminis-
trativa especial interposta por Alberto Manuel Casal Toscano Pessoa, com os sinais dos autos, contra o 
indeferimento do recurso hierárquico deduzido da reclamação graciosa interposta do acto de liquidação 
de IRS dos anos de 2001 e 2002, apresentando as seguintes conclusões:

A) No caso “sub judice”, o que está em causa é, muito claramente, o acto de liquidação de IRS 
referente ao ano de 2001, cuja legalidade estará afectada pelo facto de o ora Recorrido não ter feito 
constar na declaração de rendimentos a titularidade de deficiência fiscalmente relevante, em virtude de 
nessa data ainda não ser possuidor do respectivo Atestado Médico de Incapacidade.

B) Estando o reconhecimento da incapacidade fiscalmente relevante dependente da apresentação 
de documento comprovativo juntamente com a declaração de rendimentos, quando a liquidação tiver 
sido efectivada em ano anterior à data da emissão do Atestado Médico de Incapacidade, e se este men-
cionar expressamente que a incapacidade se reporta a data anterior à da respectiva emissão, poderá 
o contribuinte, desde que ainda decorra o prazo legal, reclamar a fim de ver considerado o benefício 
fiscal na respectiva liquidação.

C) No caso de inexistência parcial do facto tributário, como é o caso “sub judice”, na medida 
em que está em causa a consideração de benefícios fiscais, prevê o n.º 2 do artigo 70.º do CPPT que o 
prazo para reclamar da liquidação é de um ano, pelo que, nenhuma ilegalidade pode ser apontada ao 
despacho que a considerou intempestiva, se a liquidação foi notificada em 02/07/2003 e a reclamação 
apresentada somente em 24/01/2005.

D) Ao contrário do que se considerou no Acórdão recorrido, o exercício do direito ao benefício 
fiscal previsto nos Estatutos dos Benefícios Fiscais (EBF) não tem como única condição para o seu 
exercício a data da verificação dos respectivos pressupostos nem afasta a consideração dos prazos de 
reclamação e de impugnação previstos no CPPT e no CIRS, mesmo que esteja em causa a alegada 
ilegalidade da liquidação.

E) Estando precludido o prazo para o recorrido poder reclamar da liquidação de IRS de 2001, o 
que, aliás, o tribunal “a quo” não deixou de reconhecer, assim como ultrapassado que estava, o prazo 
para pedir a revisão do acto tributário ao abrigo do n.º 1 do art. 78.º da LGT, revisão que não foi sus-
citada no decurso do procedimento administrativo,
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F) Também não se colocava à administração proceder à convolação da reclamação em revisão 
do acto tributário prevista no n.º 4 do art. 78.º da LGT, tanto mais que não foi demonstrada ou sequer 
invocada no âmbito do procedimento administrativo qualquer dificuldade ou impossibilidade por 
parte do Recorrido, em obter anteriormente o Atestado Médico de Incapacidade, situação que poderia 
configurar eventualmente injustiça grave e notória.

Termos em que, com o mui Douto suprimento de V. Exas., deve ser considerado procedente o 
presente recurso jurisdicional e, em consequência, revogado o douto acórdão recorrido, como é de 
Direito e de Justiça.

2 – Contra -alegou o recorrido, defendendo a manutenção do decidido, concluindo nos seguintes 
termos:

A) No caso sub judicio está em causa liquidações de IRS que devem beneficiar do E.B.F.;
B) O Autor e aqui contra -alegante está afectado de uma incapacidade total e absoluta de 80% e 

é praticamente cego;
C) A (sic) douto Acórdão fez adequada aplicação do normativo fiscal aplicável.
Termos em que deve o recurso interposto ser declarado improcedente, condenando -se a AF nos 

termos do douto Acórdão Tribunal “a quo”.
3  - O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal não emitiu parecer sobre o 

mérito do recurso.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
 - Fundamentação  -
4 – Questões a decidir
É a de saber se bem julgou o acórdão recorrido ao anular a decisão de indeferimento do recurso 

hierárquico interposto de decisão que recusou a apreciação da impugnação administrativa por intem-
pestividade da sua apresentação.

5 – Na sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra objecto de recurso foram fixados 
os seguintes factos:

1. Os serviços da Adm Fiscal, procederam, em 22.08.2002, à liquidação do IRS do ano de 2001 
do qual resultou um direito a reembolso de imposto, notificada ao interessado em 30.06.2003 com o 
número 4603233944, e na qual não foi considerado qualquer benefício fiscal em resultado da falta de 
indicação de deficiência por parte do sujeito passivo na respectiva declaração periódica de rendimentos 
– cfr. “Print Informático” de fls. 7, do P.A. apenso.

2. Em 24.01.2005, foi apresentada reclamação graciosa do acto tributário referido supra, na 
qual se solicita que seja corrigida a liquidação de imposto para aquele ano em resultado da situação 
de deficiência e por motivo da emissão posterior do respectivo atestado comprovativo da mesma em 
11.03.2004, constante de fls. 2 a 4, a qual foi indeferida liminarmente por intempestividade da sua 
apresentação, por despacho de 29.12.2005, de fls. 4 e 5, devidamente notificado ao interessado – cfr. 
Ofício de fls. 6 do P.A. apenso aos autos.

3. Da decisão referida supra deduziu recurso hierárquico em 26.01.2006, o qual mereceu Despacho 
de 30.06.2006, pela D.S. do IRS, com base na informação que a sustenta, reiterando a intempestividade 
da reclamação do acto tributário, devidamente notificado ao recorrente. – cfr. Recurso Hierárquico de 
fls. 1 a 5 e Despacho e Informação de fls. 20 a 22 e notificação de fls 23 e 24, do Rec. Hierárquico 
apenso.

4. Da declaração médica de incapacidade do impugnante cujo conteúdo se dá por reproduzido, 
consta que lhe foi conferido um grau de incapacidade permanente de 80% desde o ano de 2000. – cfr. 
“Atestado Médico” passado pela Autoridade de Saúde Distrital, a fls. 12, dos autos.

6 – Apreciando.
6.1 Da anulação da decisão de indeferimento do recurso hierárquico interposto de decisão que 

recusou a apreciação da impugnação administrativa por intempestividade da sua apresentação
O acórdão recorrido, a fls. 93 a 97 dos autos, anulou a decisão que indeferiu o recurso hierárquico 

interposto da decisão que recusou a apreciação da anterior impugnação administrativa por intempes-
tividade da sua apresentação, determinando que fosse objecto de nova decisão que aprecie o mérito 
do pedido de verificação dos pressupostos do direito ao benefício fiscal reportado àquele ano de 2004 
(cfr. acórdão recorrido, a fls. 96).

Fundamentou -se o decidido nos termos seguintes:
«(…) quanto à consideração do benefício fiscal de natureza pessoal relativo ao titular do rendi-

mento, na qualidade de portador de deficiência, na esfera do qual se constituiu o respectivo direito, 
face à verificação dos pressupostos subjectivos definidos por lei efectuada em 2004, do qual dependia 
o benefício fiscal resultante directamente da lei e atento a que o mesmo se reporta à data da verifica-
ção dos respectivos pressupostos, nos termos do disposto no artº 4.º, n.º 1 e art. 11º do E.B.F., carece 
de fundamento a consideração dos prazos de reclamação graciosa ao abrigo do disposto no art. 70.º, 
n.º 2, do CPPT e do art. 140.º, n.º 4, alínea b), do CIRS, para o exercício do direito ao benefício fiscal, 
por tal limitação não resultar daquele estatuto, como bem aponta o recorrente, apenas se impondo o 
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prazo geral de caducidade do exercício do direito de liquidação por parte da Adm Fiscal e sem pre-
juízo do eventual procedimento de revisão oficiosa da liquidação nos termos do disposto no art.º 78º 
da LGT (cfr. fls. 96 dos autos).

Discorda do decidido a Fazenda Pública, alegando que ao contrário do que se considerou no 
Acórdão recorrido, o exercício do direito ao benefício fiscal previsto nos Estatutos dos Benefícios 
Fiscais (EBF) não tem como única condição para o seu exercício a data da verificação dos respecti-
vos pressupostos nem afasta a consideração dos prazos de reclamação e de impugnação previstos no 
CPPT e no CIRS, mesmo que esteja em causa a alegada ilegalidade da liquidação, sendo a reclamação 
intempestiva por força do n.º 2 do artigo 70.º do CPPT então vigente e alegadamente aplicável uma vez 
que foi notificada em 02/07/2003 e a reclamação apresentada somente em 24/01/2005, pelo que estava 
precludido o prazo para o recorrido poder reclamar da liquidação de IRS de 2001 (…), bem como 
ultrapassado que estava, o prazo para pedir a revisão do acto tributário ao abrigo do n.º 1 do art. 78.º 
da LGT, revisão que não foi suscitada no decurso do procedimento administrativo, não se colocando à 
administração proceder à convolação da reclamação em revisão do acto tributário prevista no n.º 4 do 
art. 78.º da LGT, tanto mais que não foi demonstrada ou sequer invocada no âmbito do procedimento 
administrativo qualquer dificuldade ou impossibilidade por parte do Recorrido, em obter anteriormente 
o Atestado Médico de Incapacidade, situação que poderia configurar eventualmente injustiça grave e 
notória (cfr. as conclusões C) a F) das suas alegações de recurso supra transcritas).

Vejamos.
Tem razão a recorrente quando alega que o exercício do direito ao benefício fiscal previsto nos 

Estatutos dos Benefícios Fiscais (EBF) não tem como única condição para o seu exercício a data 
da verificação dos respectivos pressupostos nem afasta a consideração dos prazos de reclamação e 
de impugnação previstos no CPPT e no CIRS, mesmo que esteja em causa a alegada ilegalidade da 
liquidação, pois que, ao contrário do decidido, das normas do EBF invocadas no acórdão recorrido 
para fundamentar tal conclusão – os seus artigos 4.º, n.º 1 e 11.º (actuais 5.º, n.º 1 e 12.º) do EBF – não 
decorre, directa ou indirectamente, a desnecessidade de observância dos prazos de impugnação admi-
nistrativa ou contenciosa das liquidações reputadas ilegais por não consideração de benefícios fiscais 
automáticos.

Daqui não resulta, porém, que, como alegado, a reclamação administrativa apresentada em 24 
de Janeiro de 2005 (cfr. o n.º 2 do probatório fixado) tivesse sido intempestivamente apresentada, pois 
que o prazo de um ano para a sua dedução (que a própria Administração fiscal considera aplicável em 
face do disposto no n.º 3 do artigo 70.º do CPPT) previsto ao tempo no n.º 2 do artigo 70.º do CPPT 
(na redacção anterior à da Lei n.º 60 -A/2005, de 30 de Dezembro), se tem de contar, in casu, a partir 
da data em que foi obtido o certificado de incapacidade (11 de Março de 2004, de acordo com o n.º 2 
do probatório fixado), pois que sem a certificação dessa incapacidade não lhe poderia ser reconhecido 
nem o direito ao benefício fiscal, nem a possibilidade de impugnar, administrativa ou judicialmente, 
as liquidações sindicadas.

De facto, dispunha o artigo 70.º do CPPT, na redacção aplicável (anterior à Lei n.º 60 -A/2005, 
de 30 de Dezembro):

ARTIGO 70.º  - Fundamentos e prazo da reclamação graciosa
1  - A reclamação graciosa pode ser deduzida com os mesmos fundamentos previstos para a im-

pugnação judicial e será apresentada no prazo fixado no n.º 1 do artigo 102.º.
2  - O prazo de reclamação graciosa será de um ano se o fundamento consistir em preterição 

de formalidades essenciais ou na inexistência, total ou parcial, do facto tributário.
3  - Considera -se que se verifica o fundamento da inexistência, total ou parcial, do facto tri-

butário em caso de violação das normas de incidência tributária ou sobre o conteúdo de benefícios 
fiscais.

4  - Em caso de documento ou sentença superveniente, bem como de qualquer outro facto que 
não tivesse sido possível invocar nos prazos previstos nos números anteriores, estes contar -se -ão a 
partir da data em que se tornou possível ao reclamante obter o documento ou conhecer o facto.

6  - A reclamação graciosa é apresentada por escrito, podendo sê -lo oralmente em caso de manifesta 
simplicidade, caso em que será reduzida a termo nos serviços locais ou periféricos da administração 
tributária.

Tendo ficado demonstrado em 1.ª instância que o certificado comprovativo de incapacidade apenas 
foi emitido em 11 de Março de 2004 (cfr. o n.º 2 do probatório fixado), forçoso é concluir que, a 24 de 
Janeiro de 2005  - data em que foi deduzida a reclamação (cfr. o n.º 2 do probatório fixado), não se es-
gotara ainda o prazo de um ano de que dispunha para tal, em face do n.º 2 do artigo 70.º do CPPT, razão 
pela qual se terá de concluir ser efectivamente tempestiva a reclamação administrativa deduzida.

Mas mesmo que assim não fosse, nem por isso a intempestividade da reclamação constituiria 
obstáculo legal à convolação desta em procedimento de revisão com fundamento em injustiça grave e 
notória, ao abrigo do disposto no n.º 4 do artigo 78.º da Lei Geral Tributária (LGT), como se decidiu nos 
Acórdãos deste Supremo Tribunal de 7 de Outubro de 2009 (rec. n.º 475/09 e 476/09), pois que, como 
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aí se consignou, por um lado «a tal possibilidade não obsta a intempestividade da reclamação graciosa 
pois que, para o efeito, apenas é relevante a tempestividade do meio procedimental adequado», por outro, 
«o facto de a lei determinar que “o dirigente máximo do serviço pode autorizar, excepcionalmente,” 
a revisão, não obsta à possibilidade de convolação da reclamação graciosa em pedido de revisão com 
fundamento em injustiça grave ou notória pois tal poder de autorização não é mera faculdade mas, 
antes, um verdadeiro poder -dever».

No caso dos autos, tendo a liquidação sindicada sido efectuada em 22 de Agosto de 2002 (cfr. 
o n.º 1 do probatório fixado), manifesto é que, em 24 de Janeiro de 2005, data em que foi deduzida a 
reclamação (cfr. o n.º 2 do probatório fixado), não se haviam esgotado ainda os três anos dentro dos 
quais a revisão oficiosa da liquidação com fundamento em injustiça grave e notória poderia ser orde-
nada, devendo mesmo tê -lo sido, se a reclamação fosse considerada intempestiva, independentemente 
de pedido nesse sentido (pois que o dever de convolação é oficioso – cfr. o artigo 52.º do CPPT) pois 
que nenhuma demonstração havia de ter havido negligência do contribuinte na obtenção do certificado 
de incapacidade apenas naquela data.

Pelo exposto se conclui que o recurso não merece provimento.
 - Decisão  -
7  - Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do 

Supremo Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso, confirmando a decisão recorrida.
Custas pela recorrente.

Lisboa, 2 de Novembro de 2011. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Francisco Rothes — Dulce 
Neto. 

 Acórdão de 2 de Novembro de 2011.

Processo n.º 372/11 -30.
Recorrente: Sonae Distribuição — SGPS, S.A.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Valente Torrão.

Reforma do Acórdão de fls. 435/452.
A recorrente “Sonae Distribuição  - SGPS, SA”, veio requerer a reforma do Acórdão proferido por 

este Supremo Tribunal em 22.06.2011 (fls. 435/452), requerendo ainda a sua nulidade por omissão de 
pronúncia, com os seguintes fundamentos:

1º) - O Acórdão entendeu não tomar conhecimento da questão da inconstitucionalidade orgânica e 
material do artº 49º, nºs 1 e 3 (na redacção anterior à da Lei n.º 53 -A/2006, de 29 de Dezembro), inter-
pretado no sentido de que a apresentação de impugnação judicial para além de interromper o decurso do 
prazo de prescrição, suspende ou protela o início desse mesmo prazo para o momento em que transitar 
em julgado a respectiva decisão, porque essas normas não serviram de base à decisão recorrida.

Ora, tais normas foram expressamente invocadas no acórdão recorrido a fls. 13.
Ao ter omitindo pronúncia de mérito sobre essa questão  - aliás, recusou expressamente a sua 

apreciação  - o douto Acórdão recorrido padece de nulidade por omissão de pronúncia (cfr. artigo 668º, 
n.º l d) do CPC, redacção aplicável), com as legais consequências.

2ª). Por outro lado, afirma -se, no douto Acórdão em apreço, a fls. 13, que “Acresce que, por outro 
lado, que tal como resulta da alínea d) do probatório, a executada apresentou em 05.08.96 garantia 
bancária com vista à suspensão da execução fiscal. Ora, a suspensão do processo de execução fiscal 
motivado pela reclamação e impugnação determinou também a suspensão do prazo de prescrição 
(artº 49º, n.º 3 da LGT na redacção em vigor à data dos factos).”.

Ora, todos estes factos ocorreram antes da entrada em vigor da LGT  - entrada em vigor apenas 
em 01.01.1999, sem efeitos retroactivos (cfr. artigo 6º do DL 398/98, de 17/12), pelo que a LGT é 
inaplicável a essa factualidade (cfr. artigos 125º da LGT e 125º do CC).

Logo, o douto Acórdão recorrido padece de lapso manifesto quando considera que, por força do 
disposto no artigo 49º, n.º 3 da LGT, a suspensão do processo de execução fiscal determinou igualmente 
a suspensão do prazo de prescrição  - a factualidade que motivou a suspensão da execução verificou -se, 
na íntegra, antes da entrada em vigor da LGT, ou seja, sob a égide do CPT, que não previa quaisquer 
causas de suspensão da prescrição, como bem se afirmou no douto Acórdão do TCAN recorrido, onde 
se escreveu o seguinte: “Note -se, de passagem, que não podemos subscrever a tese da Recorrente, de 
que o prazo prescricional esteve suspenso por força da suspensão da execução fiscal em virtude da 
prestação da garantia e da instauração da reclamação graciosa, primeiro, e da impugnação judicial, 
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depois, porque o CPT não previa qualquer causa de suspensão do prazo de prescrição. Só a LGT 
veio consagrar como causa de suspensão a «paragem do processo de execução fiscal em virtude de 
pagamento de prestações legalmente autorizadas, ou de reclamação, impugnação ou recurso», mas 
tal norma não tem efeito retroactivo”.

Daí advém, logicamente, que não se pode considerar, ao invés, que o prazo de prescrição se sus-
pende enquanto a execução fiscal estiver suspensa.

3º) Por outro lado ainda, o douto Acórdão em apreço considerou (à semelhança do douto Acórdão 
recorrido, do TCAN), que o disposto no artigo 327º, n.º l do CC permite sustentar que o prazo de pres-
crição só reinicia a sua contagem a contar do trânsito em julgado da impugnação judicial interruptiva 
da prescrição.

Ora, também aqui, e salvo o devido respeito, julgamos ter havido “manifesto lapso do juiz na 
determinação da norma aplicável”.

Com efeito, a prescrição das dívidas tributárias integra -se nas “garantias dos contribuintes”.
Por sua vez, as “garantias dos contribuintes” integram -se no princípio da legalidade e tipicidade 

tributárias, e da reserva de lei formal (artigos 103º, n.º 2 e 3, e 165º, n.º 1, alínea i) da CRP, e 8º, n.º l 
e n.º 2 a) da LGT).

Com efeito, afirma -se, muito claramente, no artigo 8º, n.º 2 a) da LGT que “Estão ainda sujeitos 
ao princípio da legalidade tributária a) A liquidação e cobrança dos tributos, incluindo os prazos de 
prescrição e caducidade”.

Por outro lado, é manifesto que o artigo 11º, n.º 4 da LGT prescreve que “As lacunas resultantes 
de normas tributárias abrangidas na reserva de lei da Assembleia da República não são susceptíveis de 
integração analógica”.

Assim, é manifestamente ilegal a convocação do artigo 327º, n.º l do CC para sustentar a suspensão 
do prazo de prescrição (em direito tributário) até ao trânsito em julgado da impugnação judicial.

3. Apreciemos então os fundamentos invocados de modo a concluir pela procedência ou impro-
cedência da reclamação.

3.1. Quanto à nulidade por omissão de pronúncia, cabe dizer o seguinte.
A referida nulidade, prevista no artº 668º, n.º 1, alínea d) do CPC, só ocorrerá quando o juiz omitir 

totalmente o conhecimento de determinada questão que esteja obrigado a conhecer.
No caso dos autos, escreveu -se no acórdão (fls. 448) – “5.3.3. Relativamente à prescrição da 

dívida exequenda, a recorrente invoca diversas outras questões ou argumentos, a saber:
c) Inconstitucionalidade material e orgânica do artº 49º, nºs 1 e 3 da LGT (conclusões 28ª a 

42ª).”
E mais adiante (fls. 451) – 5.3.3.3. Quanto às invocadas inconstitucionalidades cabe referir o 

seguinte:
…Porém o acórdão recorrido, não fez apelo a essa norma (artº 49º, n.º 4 da LGT, equivalente 

ao n.º 3 na redacção anterior à Lei n.º 53 -A/2006, embora com outra redacção), antes ao artº 327º, 
n.º 1 do CC que estabelece genericamente os efeitos da interrupção da prescrição. E também o efeito 
duradouro da prescrição não se baseou no n.º 1 do citado artº 49º”.

Significa isto então que o acórdão se pronunciou sobre a questão da inconstitucionalidade, invo-
cando que dela não devia conhecer.

Certo que a recorrente até poderia ter razão no que agora vem alegar, só que em sede desta nulidade 
não procede, já que uma coisa é a nulidade outra o erro de julgamento que não pode ser conhecido pela 
via da reclamação da decisão.

3.2. Falta de apreciação da invocada inconstitucionalidade dos artºs 49º, n.º 1 e 3 da LGT.
Sobre esta matéria refere a recorrente que só por lapso manifesto a questão não foi apreciada, 

pedindo, por isso, a reforma da decisão, ao abrigo do n.º 2 do artº 669º do CPC, em ordem a ser a 
mesma conhecida.

Invoca a recorrente que, do acórdão do TCAN, decorre com toda a evidência que foi tido em conta 
na decisão o disposto nos nºs 1 e 3 do artº 49º da LGT, na redacção anterior à Lei n.º 53 -A/2006, pelo 
se verificam os requisitos para a reforma da decisão (artº 669, n.º 2, alínea b) do CPC).

Vejamos então se procede a reclamação nesta parte.
3.2.1. O artº 669º, n.º 2 do CPC, estabelece o seguinte:
“2 — Não cabendo recurso da decisão, é ainda lícito a qualquer das partes requerer a reforma 

da sentença quando, por manifesto lapso do juiz:
a) Tenha ocorrido erro na determinação da norma aplicável ou na qualificação jurídica dos 

factos;
b) Constem do processo documentos ou outro meio de prova plena que, só por si, impliquem 

necessariamente decisão diversa da proferida”.
Ora, não estando em causa erro na determinação da norma aplicável, nem na qualificação jurídica 

dos factos, apenas se poderia verificar qualquer lapso manifesto se do processo constasse qualquer 
“documento ou outro meio de prova plena” que implicasse decisão diversa da proferida.



1950

Embora sendo discutível se o acórdão do TCAN pode considerar -se documento ou meio de prova 
plena, para efeitos desta norma, vamos ver se existiu manifesto lapso quando se referiu que as normas 
cuja inconstitucionalidade a recorrente suscitou, não haviam sido aplicadas pelo acórdão do TCAN.

Ora, desde já se dirá que se reconhece esse lapso.
Com efeito, as normas aplicadas no acórdão – artº 49º, nºs 1 e 3 da LGT – são na versão anterior 

à Lei n.º 53 -A/2006, e é sobre essa mesma versão que a recorrente pretende ver apreciada a sua incons-
titucionalidade, tendo apresentado a seguinte argumentação, extraída das conclusões do seu recurso:

Só com o aditamento de um novo n.º 4 ao artº 49º da LGT, por meio do artº 89º da Lei n.º 53 -A/2006, 
de 29.12 (entrado em vigor em 01.01.2007, conforme o respectivo artº 163º), é que o legislador, inova-
doramente, veio considerar que o prazo de prescrição legal se suspende enquanto não houver decisão 
transitada em julgado, no caso de impugnação judicial.

Esta nova lei não estava em vigor à data da apresentação da impugnação judicial, 18.12.2001.
Contrariamente ao preconizado no Acórdão recorrido, a lei nova (LGT) veio encurtar o prazo de 

prescrição, em relação ao CPT, e não alargá -lo.
Qualquer interpretação da nova lei, em sentido contrário, contende com a própria lei de autorização 

legislativa que esteve na génese deste novo regime prescricional instituído pela LGT.
Se se considerasse que o prazo de prescrição estaria sempre suspenso enquanto estivesse pendente 

a impugnação judicial, não faria qualquer sentido o n.º 2 do artº 49º da LGT, segundo o qual essa sus-
pensão ocorre entre a data da instauração e a paragem do processo de impugnação por mais de um ano 
(por razão inimputável ao contribuinte).

Com efeito, o sobredito artº 49º, n.º 1 e n.º 3 da LGT é organicamente inconstitucional, se interpre-
tado no sentido de que a apresentação de impugnação judicial, para além de interromper o decurso do 
prazo de prescrição, suspende ou protela o início desse mesmo prazo para o momento em que transitar 
em julgado a respectiva decisão.

A questão da prescrição é matéria de direito material, substantivo (e não meramente adjectivo ou 
processual), incluída no âmbito da garantia dos contribuintes.

Sobre “as garantias dos contribuintes” vigora o princípio da legalidade tributária (cfr. artºs 8º, 
nºs 1 e 2, alínea a) da LGT, 103º, n.º 2 e n.º 3 e 165º, n.º 1, alínea j) da CRP).

As “garantias dos contribuintes” constituem, pois, um dos elementos essenciais do direito tributário.
A sujeição das normas reguladoras da prescrição ao princípio da legalidade tributária de reserva 

de lei formal conduziu -nos forçosamente ao postulado da inadmissibilidade da sua aplicação analógica 
(cfr. artº 11º, n.º 4 da LGT).

Designadamente dos artºs 326º, n.º 1 e 327º, n.º 1 do CC aplicados pelo Acórdão recorrido.
A interpretação preconizada no Acórdão recorrido significa que a prescrição jamais ocorre, seja em 

que circunstância for, contrariando os ideais de segurança e paz jurídica que estão e sempre estiveram 
na génese do instituto da prescrição.

Ao invés, a Lei de Autorização Legislativa n.º 41/98, de 4/8, que aprovou a LGT, apenas autorizou 
o Governo a alterar os pressupostos da interrupção do prazo de prescrição, que poderia ser encurtado.

Aquela Lei de Autorização Legislativa não autorizou o Governo a criar quaisquer pressupostos 
de suspensão ou alargamento do prazo de prescrição.

Deste modo, o artº 49º, n.º 3 da LGT, na interpretação segundo o qual a apresentação da impugnação 
judicial protela o início do prazo da prescrição para a data do respectivo trânsito em julgado, sufragada 
no douto Acórdão recorrido, para além de material, é organicamente inconstitucional.

O prazo de prescrição interrompeu -se com a apresentação da impugnação judicial, em 28.12.2001, 
reiniciando -se, a partir daí, a contagem do prazo de prescrição, de 8 anos, o qual, por isso, terminou 
em 18.2.2009.

Só esta interpretação do artº 49º, n.º 3 da LGT, redacção em vigor em 18.12.2001, se coaduna com 
os princípios da segurança jurídica e da protecção da confiança, decorrentes do primado do Estado de 
Direito Democrático, consagrado no artº 2º da CRP.

Sendo assim, dá -se procedência à reclamação, nesta parte, passando -se à apreciação da suscitada 
questão da inconstitucionalidade orgânica e material das normas dos nºs 1 e 3 do artº 49º da LGT, 
interpretadas no sentido de que a impugnação judicial interrompe o prazo de prescrição e que este fica 
suspenso até ao trânsito em julgado da decisão aí proferida.

3.3. Inconstitucionalidade orgânica
Refere a recorrente que o artº 49º, nºs 1 e 3 da LGT é organicamente inconstitucional se interpre-

tado no sentido de que a apresentação da impugnação judicial, para além de interromper o decurso do 
prazo de prescrição, suspende ou protela o início desse mesmo prazo para o momento em que transitar 
em julgado a decisão.

Isto porque a autorização legislativa n.º 41/98, de 4 de Agosto, que aprovou a LGT, apenas 
autorizou o Governo a alterar os pressupostos da interrupção do prazo de prescrição, que poderia ser 
encurtado, mas não autorizou o Governo a criar pressupostos de suspensão ou alargamento do prazo 
de prescrição.
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Vejamos.
O artº 49º citado estabelecia nos seus nºs 1 e 3 (em vigor à data dos factos):
“1 - A citação, a reclamação, o recurso hierárquico, a impugnação e o pedido de revisão oficiosa 

da liquidação do tributo interrompem a prescrição.
3 - O prazo de prescrição legal suspende -se por motivo de paragem do processo de execução fiscal 

em virtude de pagamento de prestações legalmente autorizadas, ou de reclamação, impugnação ou 
recurso”(Redacção dada pela Lei n.º 100/99, de 26 de Julho, sendo a redacção originária a seguinte:

3 — O prazo de prescrição legal suspende -se por motivo de paragem do processo de execução 
fiscal em virtude de pagamento ou prestação legalmente autorizada, ou de reclamação, impugnação 
ou recurso).

Ora, não decorre do n.º 1 qualquer alargamento do prazo de prescrição previsto no artº 48º do 
mesmo diploma, nem aí se estabelece qualquer causa de suspensão. É no n.º 3 que se indicam alguns 
factos suspensivos que não estavam previstos no CPT, ao contrário do que sucedia com os factos in-
terruptivos consagrados no n.º 3, primeira parte, do seu artº 34º.

Portanto, o que sucedeu foi que o tribunal interpretou o n.º 1 de acordo com a filosofia do instituto 
da prescrição e segundo a qual esta tem um efeito instantâneo – o de inutilizar todo o tempo anteriormente 
decorrido  - e um efeito duradouro – o de o prazo só voltar a contar após cessado o facto interruptivo 
(no caso, após o trânsito em julgado da decisão proferida na impugnação).

É que a LGT previa os factos interruptivos e suspensivos, mas não os efeitos da interrupção, pelo 
que haveria que recorrer às normas do Código Civil indicadas no acórdão.

Como concluiu o MºPº no seu parecer de fls. 432 “… o diferimento do novo prazo de prescrição 
não significa um alargamento do prazo, antes uma interpretação da norma que estabelece o novo 
prazo mais curto, a qual deve ser confrontada com idêntica interpretação da norma que estabelecia 
um prazo mais longo (artº 34º, n.º 1 do CPT) efectuada pela jurisprudência, por aplicação das mesmas 
regras hermenêuticas”.

Não estamos, pelo exposto, em face de qualquer inconstitucionalidade orgânica.
3.4. Inconstitucionalidade material.
Refere recorrente, nesta parte, que à data, 18.12.2001, existia norma especial sobre a questão da 

“suspensão” do prazo de prescrição.
Era ela o artº 49º, n.º 3 da LGT, de cuja redacção, então, não se podia extrair que o prazo de prescrição 

se suspendia enquanto durasse a pendência da impugnação judicial e muito menos que o prazo prescri-
cional se suspendia enquanto a impugnação judicial não fosse objecto de decisão transitada em julgado.

Por existência de lei especial sobre a matéria, é inaplicável o artº 327º, n.º 1 do CC referido no 
Acórdão recorrido (cfr. artº 7º, n.º 3 do CC).

Só com o aditamento de um novo n.º 4 ao artº 49º da LGT, por meio do artº 89º da Lei n.º 53 -A/2006, 
de 29.12 (entrado em vigor em 01.01.2007, conforme o respectivo artº 163º), é que o legislador, inova-
doramente, veio considerar que o prazo de prescrição legal se suspende enquanto não houver decisão 
transitada em julgado, no caso de impugnação judicial.

Esta nova lei não estava em vigor à data da apresentação da impugnação judicial, 18.12.2001.
A questão da prescrição é matéria de direito material, substantivo incluída no âmbito da garantia 

dos contribuintes, vigorando o princípio da legalidade tributária (cfr. artºs 8º, nºs 1 e 2, alínea a) da 
LGT, 103º, n.º 2 e n.º 3 e 165º, n.º 1, alínea j) da CRP).

As “garantias dos contribuintes” constituem um dos elementos essenciais do direito tributário, 
estando as normas reguladoras da prescrição sujeitas ao princípio da legalidade tributária de reserva de 
lei formal pelo que é inadmissível a sua aplicação analógica (cfr. artº 11º, n.º 4 da LGT), designadamente 
dos artºs 326º, n.º 1 e 327º, n.º 1 do CC aplicados pelo Acórdão recorrido.

A interpretação preconizada no Acórdão recorrido significa que a prescrição jamais ocorre, seja em 
que circunstância for, contrariando os ideais de segurança e paz jurídica que estão e sempre estiveram 
na génese do instituto da prescrição.

Só esta interpretação do artº 49º, n.º 3 da LGT, redacção em vigor em 18.12.2001, se coaduna com 
os princípios da segurança jurídica e da protecção da confiança, decorrentes do primado do Estado de 
Direito Democrático, consagrado no artº 2º da CRP.

Vejamos então.
Ora, tal como acima se referiu já, do artº 49º, n.º 1 não se retirou qualquer causa suspensiva da 

prescrição a aplicar em conjunto com os artºs 326º e 327º do Código Civil.
As causas suspensivas constavam do n.º 3. Do n.º 1 retiraram -se, por aplicação do princípio geral 

do Código Civil, os efeitos da prescrição que não constavam da LGT.
Ora, existindo já este princípio, mesmo no domínio do CPT, não vemos em que a interpretação do 

acórdão ofende os princípios da segurança jurídica e da protecção da confiança dos contribuintes.
Assim, a conclusão da recorrente de que do n.º 3 não se podia retirar que a interrupção da prescrição 

se prolongava até ao trânsito da decisão proferida na impugnação é da sua responsabilidade.
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O acórdão não se baseou, nem podia basear, porque a norma o não previa, no n.º 3 para a decisão 
a que chegou.

E, também não decorre da nova redacção do n.º 3 (que passou a 4) que, pelo facto de a lei agora 
prever a situação expressamente, não se pudesse já retirar o mesmo princípio do ordenamento jurídico 
anterior.

Concluímos também nesta parte que não ocorre qualquer inconstitucionalidade material.
4. Relativamente ao 2º fundamento, a reclamante tem razão.
Com efeito, no parágrafo 5º de fls. 13 do Acórdão reclamado, escreveu -se o seguinte:
“Acresce, por outro lado, que tal como resulta da alínea d) do probatório, a executada apresentou 

em 05.08.96 garantia bancária com vista à suspensão da execução fiscal. Ora, a suspensão do processo 
de execução fiscal motivado pela reclamação e impugnação determinou também a suspensão do prazo 
de prescrição (artº 49º, n.º 3 da LGT na redacção em vigor à data dos factos)”.

Ora, por um lado, o Acórdão recorrido havia já afirmado  - e bem  - a fls. 12, parte final e 13, início, 
que só a LGT veio consagrar como causa de suspensão do prazo de prescrição a suspensão do processo 
de execução fiscal, mas a mesma não tem efeito retroactivo.

Por outro lado, e como este Supremo Tribunal tem repetidamente afirmado, os efeitos jurídicos 
dos factos interruptivos ou suspensivos da prescrição são determinados pela lei vigente no momento 
em que eles ocorrem, tal como resulta do artº 12º do CC.

Ora, como tais factos ocorreram anteriormente à entrada em vigor da LGT, não tem aqui aplicação 
o disposto no artº 49º, n.º 3.

Assim, elimina -se do Acórdão o citado parágrafo, uma vez que resulta de lapso manifesto.
De todo o modo, esta eliminação em nada altera a decisão, uma vez que subsiste a parte anterior que 

determinou que a interrupção da prescrição se manteria até ao trânsito em julgado da decisão a proferir 
na impugnação judicial e que a reclamante também contesta e da qual nos ocuparemos a seguir.

5. Quanto ao 3º fundamento do pedido, cabe dizer o seguinte:
Como se referiu acima, tanto o Acórdão deste Supremo Tribunal, como o Acórdão recorrido, 

entenderam aplicável o princípio geral consagrado nos artºs 326º e 327º do CC sobre os efeitos instan-
tâneo e duradouro da prescrição.

E fizeram -no deliberadamente e seguindo entendimento doutrinário e jurisprudencial amplamente 
consagrado.

Deste modo, não ocorre o “lapso manifesto” na determinação da norma aplicável a que se refere 
o artº 669º, n.º 2, alínea a) do CPC.

Sendo assim, estamos apenas em sede de confronto de teses jurídicas  - a da recorrente e a do 
acórdão recorrido e o deste STA – o qual não constitui fundamento daquele pedido de reforma.

5. Nestes termos e por tudo o que acima ficou escrito, acorda -se em:
a) Indeferir a reclamação na parte referente à nulidade do acórdão por omissão de pronúncia, bem 

como quanto à reforma do acórdão por aplicação dos artºs 326º e 327º do Código Civil.
b) Deferir a reclamação na parte referente ao ponto 4 acima referido (fls. 10), eliminando -se do 

acórdão a respectiva parte.
c) Deferir o pedido de reforma da parte referente ao conhecimento das suscitadas inconstitucio-

nalidades, e, conhecendo -se das mesmas, julgá -las não verificadas.
Custas do incidente pela reclamante na proporção do decaimento, com duas UC de taxa de jus-

tiça.

Lisboa, 2 de Novembro de 2011. — Valente Torrão (relator) — Dulce Neto — Casimiro Gonçalves. 

 Acórdão de 2 de Novembro de 2011.

Assunto:

Indemnização por garantia indevida.

Sumário:

 I — O exercício do direito à indemnização pela prestação de garantia indevida com 
vista à suspensão da execução fiscal, não fica precludido pelo facto de não ter 
sido peticionado na oposição à execução ou nos trinta dias após a prestação da 
garantia.



1953

 II — Apesar de se tratar de indemnização por prejuízos causados por acto ilícito, o 
n.º 3 do artigo 53.º da LGT não afasta a possibilidade de tal direito ser exercido 
no processo de execução de sentença.

Processo n.º 620/11 -30.
Recorrente: António José Salgado Silva Macedo.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Lino Ribeiro.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo
1. António José Salgado Silva Macedo, com sinais nos autos, interpõe recurso jurisdicional do 

despacho que rejeitou o pedido de indemnização pelos encargos decorrentes da garantia bancária in-
devidamente prestada no processo de execução fiscal contra si revertida nos Serviços de Finanças de 
Coimbra.

Nas alegações, conclui o seguinte:
1) Vem o presente recurso apresentado do douto despacho que rejeitou o pedido de execução de 

julgado por manifesta extemporaneidade do mesmo, tendo -se considerado que o pedido deveria ter 
sido apresentado no prazo de 30 dias contados da data de 7/7/2006.

2) Todavia, no âmbito do pedido de indemnização por garantia indevidamente prestada, da con-
jugação do disposto nos arts. 171º do CPPT e 53º, 100º e 102º da LGT resulta que, não tendo sido 
exercido tal direito através de pedido apresentado no procedimento ou processo tributário, pode ainda 
formular -se esse pedido em execução coerciva do julgado anulatório da respectiva liquidação.

3) Ao decidir como decidiu o Tribunal a quo violou os seguintes artigos: 171º do CPPT e 53º, 
100º e 102º da LGT.

2. Na decisão recorrida considerou -se a seguinte matéria de facto:
a) Em 31/10/10 foi proferida sentença na oposição 672/06.2 BECBR, transitada em julgado;
b) Na oposição oponente no seu articulado conclui pela procedência da oposição e extinção da 

execução revertida contra o oponente;
c) A sentença julga a oposição procedente e declara o oponente parte ilegítima para a execução, 

extinguindo -se a execução quanto a ele;
d) O oponente requereu junto do órgão de execução fiscal que lhe fosse fixada uma indemnização 

decorrente com os encargos tidos com a garantia a fim de suspender a execução;
e) Tal pedido veio a ser indeferido por despacho de fls. 20 com os fundamentos aí expostos e 

enunciados na informação prestada pelo órgão de execução.
3. Em execução da sentença proferida nos autos de oposição à execução fiscal contra si revertida, 

o recorrente pediu uma indemnização, no montante de 993.57€, pelos encargos que teve com a garantia 
bancária que prestou para que a execução fosse suspensa.

Pela sentença recorrida o pedido foi indeferido, pelo facto de não ter sido deduzido, no processo 
de oposição, no prazo de 30 dias após a prestação da garantia, tal como dispõe o n.º 2 do artigo 171º 
do CPPT.

O recorrente não se conforma com a decisão, argumentando que, nos termos do n.º 2 do artigo 53º 
da LGT, a indemnização por garantia indevida pode ser deduzida autonomamente, nomeadamente 
através do processo de execução de julgados.

Impõe -se, pois, decidir se da interpretação conjugada dos artigos 53º da LGT e 171º do CPPT 
resulta ou não a possibilidade da indemnização por garantia indevida ser peticionada em processo de 
execução da sentença que julga procedente a oposição à execução fiscal.

A jurisprudência deste Tribunal tem sido uniforme no sentido de que é possível efectivar o direito 
à indemnização por garantia indevida através do processo de execução de sentença anulatória do acto de 
liquidação. Considera -se que o facto de o lesado não ter exercido o direito à indemnização pela presta-
ção de garantia indevida, previsto no artigo 53.º da LGT, dentro do processo tributário de impugnação 
judicial, e de não dispor, assim, de decisão que condene a Administração Tributária ao pagamento dessa 
indemnização, não obsta à formulação desse pedido em execução coerciva do julgado.

Em abono dessa posição argumenta -se que: (i) «segundo a Lei Geral Tributária, a pretensão 
indemnizatória tanto pode ser formulada no próprio procedimento ou processo tributário onde está a 
ser controvertida a legalidade da dívida garantida, como formulada autonomamente, isto é, de forma 
autónoma relativamente àquele tipo de processo ou procedimento»; (ii) «o artigo 171º do CPPT vi-
sou, tão só, regulamentar o modo de requerer a indemnização no próprio procedimento ou processo 
tributário, nos termos previstos na 1ª parte do n.º 3 do artigo 53º da LGT e não regulamentar o modo 
de a requerer no meio processual autónomo ou independente previsto na 2ª parte do preceito» (iii) «a 
supremacia ou prevalência da LGT sobre o CPPT, não permite, sequer, sufragar uma interpretação do 
artigo 171.º do CPPT no sentido de que ele quis afastar ou eliminar a possibilidade de a indemnização 
poder ser requerida através do meio processual autónomo referido naquela Lei, pois essa exclusão 
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implicaria a constitucionalidade orgânica do preceito»; (iv) «compreende -se a preocupação do legis-
lador em estabelecer e regulamentar o exercício desse direito indemnizatório dentro do procedimento 
e do processo tributário, uma vez que este é um contencioso de mera anulação e não de plena juris-
dição, destinado à mera defesa da legalidade, isto é, tendo por objecto, tão somente, a declaração 
de invalidade ou inexistência do acto impugnado, não constituindo, em princípio, meio idóneo para 
os particulares exercerem direitos indemnizatórios. Pelo que se não fosse expressamente instituída 
esta via do “enxerto” do pedido indemnizatório, ou de cumulação de um procedimento condenatório 
no contencioso de anulação, estaria vedado ao juiz apreciá -lo nessa sede»; (v) «resulta das normas 
contidas nos artigos 100.º e 102.º da Lei Geral Tributária, conjugados com as normas do CPTA sobre 
a execução de sentenças de anulação de actos administrativos, aplicáveis por força daquele n.º 2 do 
artigo 102.º da LGT, o dever de reconstituir a situação (hipotética) que existiria à data do trânsito em 
julgado, como se o acto ilegal não tivesse sido praticado»; (vi) «no âmbito da execução de julgados, a 
indemnização de tais despesas, necessariamente assumidas pelo contribuinte para obter a suspensão 
de eficácia do acto que veio a ser eliminado da ordem jurídica por força da sua ilegalidade, traduz-
-se em operação necessária à reconstituição da situação económica em que aquele estaria se não 
tivesse sido praticado o acto ilegal» (cfr. Acs. do STA de 9/10/2002, rec n.º 09/02, de 24/11/2010, 
rec n.º 01103/09, de 24/11/2010, rec n.º 0299/10, de 13/4/2011, rec n.º 01032/10, de 29/6/2011, rec 
n.º 0889/10. de 22/6/2011, rec n.º 0216/11).

Concordando basicamente com esta interpretação, afigura -se todavia que o caso dos autos não é 
completamente igual aos julgados naqueles recursos. Com efeito, enquanto em tais processos a exe-
cução teve por base uma sentença anulatória do acto de liquidação, no caso dos autos a sentença que 
suporta a execução limita -se a julgar procedente a execução, por ilegitimidade do revertido, declarando 
extinta a execução.

Será que esta diferença inviabiliza o uso do processo executivo para efectivação do direito à 
indemnização por prestação de garantia indevida?

Tratando -se de sentença anulatória do acto de liquidação, pela remissão que o artigo 102º da 
LGT faz para o artigo 173º do CPTA, pode admitir -se que o dever de executar a sentença compreenda 
o «dever de reconstituir a situação que existiria se o acto anulado não tivesse sido praticado». Para 
além do efeito constitutivo que se traduz na eliminação da liquidação do mundo jurídico, a sentença 
anulatória compreende um efeito repristinatório, que conduz ao ressurgimento do regime jurídico que 
teria vigorado se o acto não tivesse sido praticado.

Em princípio, a reconstituição da situação que existiria se a liquidação ilegal não tivesse sido pra-
ticada não passa pelo dever de indemnizar os danos emergentes e lucros cessantes resultantes do acto 
anulado, pois a indemnização pertence ao domínio da responsabilidade civil e não ao conteúdo do dever 
de executar a sentença de anulação. Só no caso de existência de “causa legítima de inexecução” é que 
existe indemnização por impossibilidade de executar a sentença anulatória (cfr. art. 166º e 178º do CPTA).

Mas, no caso da indemnização por garantia indevida prevista no artigo 53º da LGT, pode defender-
-se que a reparação faz parte das operações necessárias à reintegração efectiva da ordem jurídica violada 
e, nessa medida, a execução da sentença pode constituir um meio próprio para a reparação dos encargos 
tidos com a garantia. Em favor desta tese pode argumentar -se que (i) apesar da impugnação judicial 
ter natureza de mera anulação, a lei admite que seja cumulado o pedido de indemnização pela garantia 
indevida, indicando que nesta situação excepcional o dever de executar a sentença compreende o dever 
de indemnizar; (ii) a lei liga a situação antijurídica à produção de danos ressarcíveis, ao considerar a 
garantia indevida quando a liquidação ocorre por “erro imputável” aos serviços de liquidação ou pela 
sua manutenção por prazo superior a três anos; (ii) os pressupostos da indemnização estão definidos, 
sendo a ilegalidade condição suficiente para a reparação dos prejuízos resultantes da prestação da ga-
rantia, os quais têm por limite máximo o montante resultante da aplicação ao valor garantido da taxa 
de juros indemnizatórios.

Afigura -se -nos, pois, que o legislador pretendeu que da revogação ou anulação da liquidação ou da 
extinção da execução, emergisse automaticamente a reparação dos danos causados com a prestação da 
garantia. Assim sendo, o dever de executar o efeito repristinatório da sentença pode facilmente estender-
-se à reparação dos danos causados com a prestação da garantia, sem necessidade de intervenção dos 
demais pressupostos da responsabilidade civil.

À primeira vista, o modelo processual que o artigo 171º do CPTT dita para o exercício do direito 
à indemnização por garantia indevida prece ser de aplicar exclusivamente aos processos em que «seja 
controvertida a legalidade da dívida exequenda», o que em regra acontece com a impugnação do acto de 
liquidação. No processo de oposição à execução fiscal apenas tal acontece residualmente, ou seja, sempre 
que a lei não assegure meio judicial de impugnação ou recurso contra o acto de liquidação» (cfr. alínea h) 
do n.º 1 do art. 204º do CPPT). As oposições fundamentadas nas demais alíneas do n.º 1 do artigo 204º 
estariam fora do alcance do artigo 171º, até porque o seu número 2 não lhe faz qualquer referência.

Parece -nos, em todo o caso, que as normas desse artigo devem ser interpretadas extensivamente, 
de modo a incluir nele também a oposição à execução. Apesar de, regra geral, esta forma processual 
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não ter por causa de pedir a ilegalidade do acto exequendo, as razões que justificam a cumulação, ini-
cial ou sucessiva, do pedido de indemnização por garantia indevida na impugnação administrativa ou 
judicial manifestam -se da mesma maneira no processo de oposição. No plano substantivo, num caso 
como no outro, a responsabilidade da administração tributária pela prestação de garantia indevida é a 
mesma; e no plano processual, as vantagens decorrentes da circunstância de se poder obter a fixação 
judicial da indemnização através de uma via expedita, são substancialmente idênticas. Neste sentido, a 
jurisprudência deste Tribunal acima referida, vê nesse “enxerto” a instituição, por razões de economia 
de meios, do “princípio da suficiência” do processo tributário, que naturalmente também deve abranger 
a oposição à execução fiscal.

Mas se a letra do artigo 171º deixa dúvidas quanto à inclusão da oposição no seu campo de ac-
tuação, o recurso a elementos de ordem sistemática facilmente as esclarecem: (i) se o artigo 171º se 
aplica expressamente aos processos referidos no n.º 1 do artigo 169º, também se deve aplicar à opo-
sição, uma vez que o n.º 5 deste artigo manda aplicar -lhe o disposto no n.º 1; (ii) o n.º 1 do artigo 53º 
da LGT refere a oposição à execução como um dos processos que tem por objecto a dívida garantida 
e cuja manutenção da garantia por período superior a três anos dá direito a indemnização; (iii) o n.º 1 
do artigo 52º da LGT, ao incluir a oposição à execução nos processos que, acompanhados de garantia 
idónea, fazem suspender a execução fiscal, indica como objecto desses processos não só a «ilegalidade» 
como também a «inexigibilidade» da dívida exequenda.

Portanto, inexigibilidade da dívida exequenda alegada em processo de oposição à execução fis-
cal também é uma das causas que pode justificar o pedido de indemnização pela garantia bancária ou 
equivalente prestada com vista à suspensão da execução, caso se venha a revelar indevida.

Admitindo que a indemnização possa ser solicitada no próprio processo de oposição, se já pres-
tada à data da sua instauração, ou nos trinta dias imediatos à data em que foi prestada, perante o que 
se dispõe no artigo 53º da LGT, e segundo a interpretação que a jurisprudência tem vindo a fazer, 
não se pode considerar que ficou precludida a possibilidade de fazer valer o direito de indemnização 
em acção autónoma. A parte final do n.º 3 do artigo 53º da LGT, não só admite expressamente essa 
possibilidade, como até sugere que a expressão «autonomamente» se quer referir sobretudo à garantia 
indevida conexionada com a oposição à execução, uma vez que é a única referida no n.º 1 que não está 
especificada no n.º 3.

A questão mais complexa é saber se a “acção autónoma” referida nessa norma é a acção de res-
ponsabilidade da Administração por actos ilícitos ou se há abertura para a efectivação do direito no 
âmbito do processo de “execução de julgados”.

No processo de oposição, em que não se discute a legalidade do acto exequendo, a sentença que 
lhe dá procedência ou provimento não toca na validade do acto, mas apenas na sua exequibilidade. Não 
se trata de uma sentença anulatória da liquidação, mas de uma sentença que declara a ineptidão desse 
acto para ser executado contra o oponente.

Mas se bem repararmos, a ilegalidade manifesta -se no “acto de execução” da liquidação e não na 
liquidação. A cobrança da prestação tributária através da execução fiscal é ilegal porque o oponente, 
não sendo responsável subsidiário, não pode suportar quaisquer actos de execução material e jurídica 
da liquidação, Ora, a sentença que julga improcedente a oposição por ilegitimidade tem necessaria-
mente implícita ou pressuposta a ilegalidade do acto de reversão. De modo indirecto, a sentença acaba 
por anular o acto de execução, no caso, consubstanciado no acto de reversão, o que implica também a 
obrigatoriedade de reintegrar a ordem jurídica violada, nos termos do art. 173º do CPTA.

Como acima referimos, essa reintegração passa excepcionalmente também pelo dever de indem-
nizar o oponente pelos prejuízos causados com a prestação da garantia. Neste caso, o dever de executar 
a sentença compreende também o dever de indemnizar, o que legitima o recurso ao processo executivo 
para o efeito.

4. Pelo exposto, os juízes da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Adminis-
trativo acordam em conceder provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida e ordenar a baixa do 
processo para apreciação do pedido.

Sem custas.

Lisboa, 2 de Novembro de 2011. — Lino Ribeiro (relator) — Valente Torrão — Dulce Neto. 

 Acórdão de 2 de Novembro de 2011.

Assunto:

Apensação de processos. Caso julgado.
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Sumário:

 I — Sem uma decisão judicial a ordenar a apensação de impugnações, que tenha 
transitado em julgado, não se pode considerar que se formou caso julgado formal 
sobre a apensação operada pela secretaria.

 II — O objectivo da apensação é que as acções fiquem unificadas, sob o ponto de vista 
processual, para que possam ser julgadas conjuntamente no mesmo momento e 
no mesmo acto jurisdicional.

 III — Assim sendo, a apensação já não tem justificação nem utilidade, se uma das causas 
já está julgada.

Processo n.º 621/11 -30.
Recorrente: José António Garcia Pereira de Lima.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Lino Ribeiro.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. José António Garcia Pereira de Lima, melhor identificado nos autos, interpõe recurso jurisdicional 
do despacho, proferido em 6 de Abril de 2011, que determinou a desapensação dos autos ao processo 
de impugnação n.º 944/05.3BEBRG que corre termos no Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga.

Nas respectivas alegações, conclui o seguinte:
1ª  - O despacho que se ataca é manifestamente extemporâneo e viola o caso julgado;
2ª  - Além disso, foi atribuído o mesmo número aos autos, o que representa, pelo menos, uma 

decisão tácita no sentido de acolher a apensação;
3º  - De facto, nada se tendo dito no momento e local próprio, a questão da apensação  - mal ou 

bem, ficou ultrapassada, sob pena de violação de dois fundamentais princípios adjectivos: o princípio 
da confiança e da segurança jurídica.

4º  - Por último, ao contrário do que o despacho em crise conclui, a uniformidade das decisões 
judiciais verifica -se com a apensação dos autos e não o inverso.

5º  - O despacho recorrido fez errada interpretação do artigo 105º, do CPPT, bem como violou o 
artigo 677º, do C.P.C., ex -vi artº 2º, alínea e), do CPPT (caso julgado ou caso resolvido).

Não houve contra -alegações.
O Ministério Público emitiu parecer no sentido da improcedência do recurso.
Com dispensa de vistos, vêm os autos a julgamento.
2. O despacho reclamado é do seguinte teor:
“Conforme consta do parecer do Ministério Público de fls. 128 e 129, os presentes autos foram 

apensados ao processo n.º 944/05.3 BEBRG, apenas porque na P.I. o Impugnante consignou que os 
mesmos corriam por apenso àquele processo.

Cumpre, pois, apreciar a legalidade de tal apensação.
Em certos casos, a lei determina que os processos corram por apenso a outras causas, designadas 

por causas principais. É o que acontece, por exemplo, em regra, com os incidentes da instância e os 
procedimentos cautelares.

Todavia, o caso em apreço não se subsume em nenhuma das situações legalmente previstas.
Por outro lado, não se encontram reunidos os pressupostos da apensação por decisão do juiz, 

previstos nos artigos 105.º e 104.º do CPPT. Efectivamente a apensação só é permitida relativamente 
a processos que se encontrem na mesma fase, como se alcança do referido artigo 105.º.

Ora, o processo n.º 944/05.3 BEBRG encontra -se em fase de recurso da sentença, ao passo que 
os presentes autos estão em fase de visto pelo Ministério Público, a que se seguirá a fase da sentença.

Atento o objectivo da apensação, que é o de possibilitar a uniformidade de decisões, está afastada, 
no presente caso, a possibilidade de apensação ao abrigo das supras citadas disposições legais.

Assim, proceda à desapensação e distribua os presentes autos autonomamente.
Notifique as partes”
3. A leitura dos autos permite compreender o seguinte: (i) o recorrente impugnou o indeferimento 

tácito da impugnação administrativa que efectuou do acto de liquidação do IRS de 2001, notificado em 
28/4/2004 (liquidação n.º 20045000013196), acção que foi distribuída com o n.º 944/05.3BEBRG; (ii) 
por apenso a este processo, impugnou a 2ª liquidação do IRS do ano de 2001, notificada em 6/11/2007 
(liquidação n.º 20075004549511); (iii) após um despacho liminar de absolvição da instância, por litis-
pendência, revogado pelo TCAN, foi emitido o despacho acima transcrito, a ordenar a desapensação 
das impugnações.

O recorrente considera que existe errada interpretação do artigo 105º do CPPT e violação do 
artigo 677º do CPC, por dois motivos: houve uma decisão tácita de apensação, que fez caso julgado; a 
apensação das impugnações justifica -se para se obter a uniformidade de decisões judiciais.
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Comecemos pelo caso julgado.
Para se poder falar em caso julgado naturalmente que tem que haver uma decisão sobre a qual 

ele se forma, pois o caso julgado é um efeito correspondente a decisões proferidas no processo (cfr. 
arts. 671º, 672º, e 677º do CPC).

O recorrente alega que houve uma “decisão tácita” de acolher a apensação porque, “nada se tendo 
dito no momento e local próprio, a questão da apensação – mal ou vem – encontrava -se ultrapassada”. 
Mas, para efeito de caso julgado, não se pode ficcionar o silêncio ou a passividade do juiz como uma 
decisão judicial que admite a apensação da impugnação. Não existindo qualquer despacho nesse sentido, 
o silêncio apenas pode configurar uma omissão de acto processual e a ficção de um despacho recorrível.

Ora, a omissão de um acto processual não se pode converter em caso julgado, pois a reacção 
contra a ilegalidade dessa omissão é a arguição ou reclamação da nulidade e não o recurso. A máxima 
tradicional «dos despachos recorre -se, contras as nulidades reclama -se» (cfr. Alberto Reis, Comentário 
ao Código de Processo Civil, Vol. 2º, pág. 507) impede que se forme caso julgado sobre uma infracção 
processual não coberta por despacho judicial. É que, se não chega a existir uma decisão, é evidente que 
não está nem pode estar em causa o princípio da imodificabilidade, que constitui a essência do caso 
julgado. Por isso, enquanto não for proferida decisão, com a qual fica esgotado o poder jurisdicional 
(art. 666º do CPC), não está o juiz impedido de exarar os despachos que houver de dar para prosse-
guimento do processo.

No caso dos autos, não existiu qualquer despacho judicial a ordenar a apensação dos processos, 
porque a segunda impugnação nunca foi autuada e distribuída em processo autónomo. O recorrente, no 
cabeçalho da impugnação, mencionou que a fazia “por apenso” ao processo n.º 944/05 e a secretaria 
apensou -a a esse processo, sem a sujeitar a prévia distribuição. Acontece que esse acto processual da 
secretaria não foi conforme o estabelecido na alínea a) e n.º 2 do artigo 211º do CPC, onde se impõe a 
existência de um despacho judicial a considerar que a nova acção impugnatória é dependente de outra 
já distribuída. A secretaria autuou, por apenso, a nova impugnação, sem ter colhido despacho que re-
conhecesse a existência de uma relação de dependência entre ambas. Assim sendo, sem uma decisão 
judicial sobre a apensação das impugnações que, nos termos do artigo 677º do CPC, tenha transitado 
em julgado, não se pode considerar a existência de uma decisão com valor de caso julgado formal sobre 
a apensação dos processos.

Ainda que existisse despacho de apensação ou se considerasse sanada a nulidade da apensação 
sem prévio despacho judicial que a ordenasse, não se poderia concluir pela inalterabilidade de tais 
actos. A decisão sobre a apensação de processos não faz caso julgado formal, por se tratar de um acto 
que em parte é proferido no uso de poder discricionário. Os artigos 105º da CPPT, 28º da CPTA e 275º 
do CPC concedem ao juiz o poder de averiguar em cada caso concreto se é ou não conveniente a apen-
sação, ao definirem como um dos pressupostos da apensação que o «juiz entenda não haver prejuízo 
para o andamento da causa» ou que não haja outra razão que «torne especialmente inconveniente a 
apensação». Trata -se, pois, de uma matéria que em parte é confiada ao prudente arbítrio do julgador 
(cfr. n.º 4 do artº 156º do CPC), e por conseguinte, nada impede que após um acto de apensação surjam 
razões especiais que tornem conveniente a desapensação. Sobre despachos desta natureza, fundados 
em razões de conveniência, não se pode formar caso julgado formal, uma vez que são susceptíveis de 
reforma pelo juiz quando motivos atendíveis justificarem uma decisão diferente (cfr. arts. 677º e 679º 
do CPC).

O recorrente justifica a apensação das impugnações pela necessidade de obter a uniformidade de 
decisões judiciais. É verdade que, para além da economia da actividade processual, a coerência e unifor-
midade de julgamento é outro dos benefícios que fundamentam a apensação de causas que apresentam 
elementos de conexão. Mas, esse objectivo nem sequer pode ser conseguido, uma vez que, como se diz 
no despacho reclamado, o processo n.º 944/05.3 BEBRG já se encontra na fase de recurso da sentença. 
O objectivo da apensação é que as acções fiquem unificadas, sob o ponto de vista processual, para que 
possam ser julgadas conjuntamente no mesmo momento e no mesmo acto jurisdicional. Assim sendo, 
a apensação já não tem justificação nem utilidade, se uma das causas já está julgada. Digamos que em 
face do objectivo de uniformidade de decisões, está afastada a possibilidade da apensação ser ordenada 
após a sentença, sem prejuízo do tribunal superior também poder ordenar a apensação, caso tenham 
sido interpostos recursos de sentenças proferidas em processos diferentes (art. 275º -A do CPC).

Há razões para crer que no caso concreto o problema da uniformidade de decisões nem sequer 
deve ser colocado. Se o objecto da impugnação é a 2ª liquidação do mesmo facto tributário  - IRS de 
2001 – então antes de se julgar a ilegalidade da 1ª liquidação, objecto de impugnação no processo 
principal, tem que se definir qual a repercussão que a 2ª liquidação tem nesse processo. E preciso saber 
que natureza tem a 2ª liquidação, se estamos perante um acto confirmativo ou um acto revogatório da 1ª 
liquidação. A conexão entre os dois actos e a projecção que um tem no outro tem que ser previamente 
definida, o que por certo levará à extinção de uma das impugnações.

O despacho recorrido justificou a desapensação, quer no facto da mesma nunca ter sido orde-
nada, quer no facto das impugnações não estarem na «mesma fase», uma vez que havia sido emitida 
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sentença no processo principal. Afigura -se -nos correcta esta decisão, até porque o processo principal 
seria sempre desapensado por efeito do recurso interposto da sentença nele proferida. O artigo 105º 
do CPPT só permite a apensação relativamente a processos que estejam na mesma fase, o que bem se 
compreende, tendo em vista evitar prejuízo ao andamento do processo mais adiantado. É claro que se 
já emitida sentença num dos processos, de que foi interposto recurso, não tem razão de ser a apensação 
de outro processo que ainda não chegou a essa fase, pois aquele não poderia ficar suspenso até que 
fosse emitida sentença neste.

Concluímos, pois, que o recurso não mercê provimento.
4. Pelo exposto, acordam os juízes da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 

Administrativo em negar provimento ao recurso.
Custas pelo recorrente.

Lisboa, 2 de Novembro de 2011. — Lino Ribeiro (relator) — Valente Torrão — Dulce Neto. 

 Acórdão de 2 de Novembro de 2011.

Assunto:

Incompetência em razão da hierarquia. Matéria de facto. Matéria de direito.

Sumário:

 I — Para determinação da competência hierárquica, à face do preceituado nos ar-
tigos 26.º, alínea b), e 38.º, alínea a) do ETAF de 2002 e artigo 280.º, n.º 1, do 
CPPT, o que é relevante é que o recorrente, nas alegações de recurso e respectivas 
conclusões, suscite qualquer questão de facto ou invoque, como suporte da sua 
pretensão, factos que não foram dados como provados na decisão recorrida.

 II — Os juízos de facto (juízos de valor sobre matéria de facto ou sua omissão indevida) 
só podem ser apreciados pelos tribunais com poderes no domínio da fixação da 
matéria de facto.

Processo n.º 645/11 -30.
Recorrente: Banco Espírito Santo dos Açores, S. A.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Ascensão Lopes.

Acordam em conferência, nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Admi-
nistrativo:

1  - RELATÓRIO
Banco Espírito Santo dos Açores, S.A., com sede na Av. Hintze Ribeiro, nº2 a 8, 9500 -049 Ponta 

Delgada, veio ao abrigo do disposto nos artigos 99º e sgs do Código de Procedimento e de Processo 
Tributário, intentar impugnação judicial das liquidações adicionais de n.ºs 2992201004001182 (liqui-
dação adicional de IRC), 201000000000917 (liquidação de juros compensatórios) e 201000000021607 
(demonstração de acerto de contas), todas referentes ao exercício fiscal de 2007, no montante de 
167.765,16 €, requerendo a anulação das mesmas, com restituição à impugnante da quantia indevida-
mente paga, acrescida dos respectivos juros indemnizatórios.

A impugnação foi julgada improcedente.
Não se conformando recorreu para este STA apresentando alegações com as seguintes 

conclusões:
1ª A sentença recorrida julgou totalmente improcedente a impugnação judicial deduzida pelo 

ora Recorrente contra a liquidação adicional de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas 
(IRC) do exercício de 2007, por entender que os custos, no montante de € 167.765,16, por aquele 
contabilizados com referência a “extravio, roubo e utilização indevida de cartões e cheques” não são 
fiscalmente dedutíveis;

2ª Na base daquela decisão esteve o facto de o Tribunal a quo ter considerado que os referidos 
custos se consubstanciam em indemnizações pagas conexas com o extravio, roubo, e utilização indevida 
de cartões e cheques resultantes de risco segurável, as quais não seriam, assim, dedutíveis à luz do dis-
posto no artigo 23º, n.º 1, do Código do IRC, mormente da sua alínea j), a contrario sensu, invocando 
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ainda que tal entendimento se coaduna com o disposto no artigo 42.º, n.º 1, alínea e) do Código do IRC, 
bem como com a norma do artigo 20º, n.º 1, alínea g) do mesmo Código;

3ª Incorreu o Tribunal recorrido em erro de julgamento porquanto o suporte fundamenta-
dor da sua decisão consistiu na consideração errada de que os custos em análise se reportam a 
indemnizações as quais não são dedutíveis em virtude de resultarem de risco segurável;

4ª Ora, tal fundamento afigura -se completamente distinto da fundamentação do acto tributário sub 
judice, na qual se desconsideram os custos em apreço com base no entendimento de que os mesmos 
não são indispensáveis à luz do disposto no proémio do n.º1 do artigo 23.º do Código do IRC;

5ª Deste modo, o Tribunal a quo tomou em consideração na decisão recorrida factos não constantes 
da fundamentação do acto impugnado, logo, factos não alegados pelas partes e dos quais não podia 
conhecer oficiosamente, incorrendo em violação do princípio do dispositivo consagrado no artigo 264.º 
do CPC, aplicável ex vi artigo 2º, alínea e) do CPPT, o que consubstancia erro de julgamento;

6ª Com referência ao preceito legal consagrado no artigo 20º, n.º 1, alínea g) do Código do IRC, 
também invocado na sentença recorrida, importa referir que o mesmo não tem qualquer conexão com 
a questão sub judice, porquanto se reporta ao conceito de proveitos ou ganhos, nele se enquadrando 
as indemnizações auferidas, enquanto o que se discute nos autos é o conceito de custos, em particular 
a sua dedutibilidade;

7ª Também no que respeita aos fundamentos que efectivamente estão na origem do acto tributá-
rio não assiste razão à administração tributária, na medida em que os referidos custos, incorridos no 
âmbito e por força da actividade empresarial do Recorrente, se afiguram indispensáveis não sendo 
admissível a interpretação conferida pela administração tributária ao n.º 1 do artigo 21º do Código 
do IRC, no sentido de que apenas seria indispensável para a realização dos proveitos um custo “(...) 
impeditivo da obtenção futura de proveitos (...)“e que “(...)ponha em causa a manutenção da fonte 
produtora (...)“;

8ª Incorrem ainda os serviços da administração tributária num outro erro interpretativo, na medida 
em que depois de reconhecerem que as perdas em causa têm “conexão com a actividade bancária”, o 
que é suficiente para as considerar indispensáveis, operam uma distinção, sem qualquer acolhimento na 
lei, doutrina ou jurisprudência, entre actividade normal/principal e actividade marginal/acessória para 
afirmar que as perdas com fraude não são fiscalmente dedutíveis por não se inserirem na actividade 
normal do Recorrente;

9ª Ora, a partir do momento em que a administração tributária qualifica os referidos custos como 
conexos com a actividade bancária comprova de imediato a sua indispensabilidade à luz do disposto 
no artigo 23.º do Código do IRC, porquanto o conceito de indispensabilidade dos custos se traduz, 
precisamente, na sua conexão com a actividade desenvolvida pela empresa, não havendo que distinguir 
entre custos “normais” e custos “acessórios”;

10ª O citado artigo 23.º do Código do IRC permite a desconsideração fiscal tão -só dos 
custos extra -empresariais, conforme vem entendendo a doutrina e jurisprudência, pelo que os 
custos em análise, assumindo -se como um risco próprio da actividade bancária desenvolvida 
pelo Recorrente não poderão deixar de considerar -se indispensáveis e, em consequência, ser 
fiscalmente aceites;

11ª No que respeita à afirmação da administração tributária constante do relatório de inspecção de 
que “(...) caso o sujeito passivo tenha subscrito uma apólice de seguro para cobrir as perdas resultantes 
de fraudes, apenas será aceite fiscalmente o montante coberto pelo seguro”, nem sequer se invoque 
que lhe estaria subjacente o fundamento posteriormente explanado na sentença recorrida no sentido 
de que “(...,) as indemnizações pagas conexas com extravio, roubo e utilização indevida de cartões e 
cheques” não são dedutíveis, na medida em que resultem de risco segurável;

12ª Com efeito, não pode sequer considerar -se implícito àquela afirmação da administração 
tributária o fundamento de que o acto tributário teve na sua origem a circunstância de a presente 
situação colher enquadramento na previsão do artigo 42º, n.º 1, alínea e) do Código do IRC (actual 
artigo 45.º), isto é, de se estar perante indemnizações pagas pela verificação de eventos cujo risco 
seria segurável;

13ª Efectivamente, por um lado, aquando da fundamentação do acto impugnado não se invocou 
e menos ainda se demonstrou que os custos em questão se reportassem a indemnizações e, por outro 
lado, saliente -se que do citado normativo decorre precisamente o contrário do afirmado pela adminis-
tração tributária;

14ª Com efeito, resulta do referido preceito legal não serem fiscalmente aceites os custos suportados 
com indemnizações pagas pela verificação de eventos cujo risco seja segurável. Ora, a administração 
tributária invoca, em termos abstractos, aliás, que no caso de a Recorrente ter subscrito uma apólice de 
seguro para cobrir perdas resultantes de fraude será fiscalmente aceite como custo apenas o montante 
coberto pelo seguro;
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15ª Deste modo, enquanto a norma se refere a situações em que determinados custos não são aceites 
fiscalmente, a administração tributária faz menção aos custos dedutíveis em situações de subscrição de 
uma apólice de seguro para cobrir perdas resultantes de fraudes;

16ª Acresce que os serviços da administração tributária não averiguaram sequer a natureza dos 
custos objecto de correcção, designadamente apurando se, se haviam consubstanciado em indemni-
zações pagas a clientes por danos derivados de fraude, limitando -se à mera análise da conta # 699.8 
 - Outras perdas Operações Financeiras, constante do balancete, em violação do princípio do inquisitório 
plasmado nos artigos 58.º da LGT e 6.º do RGIT;

17ª Acresce também que não resultando da mesma afirmação  - a vertida na 11ª conclusão supra 
 - a sua motivação e consequência jurídica concreta incorre ainda a administração tributária em ilega-
lidade por força da violação do dever de fundamentação (cf. artigos 77º, n.º 1 da LGT, 125.º do CPA 
e 268.º, n.º 3 da CRP;

18ª É também despicienda a alusão constante da decisão da reclamação graciosa sobre a necessidade 
de constituição de “(...) seguros para os riscos susceptíveis de dar lugar a pagamento de indemnizações 
(...)”, ao abrigo do disposto no artigo 42.º, n.º 1, alínea e) do Código do IRC, na medida em que não 
tendo sido esse o fundamento da correcção efectuada e devendo a fundamentação do acto tributário 
ser sempre contemporânea da emissão da respectiva liquidação, incorrer -se -ia em vício de ilegalidade 
por fundamentação a posteriori;

19ª Cumpre referir ainda que a sentença recorrida não se pronunciou quanto ao vício da defi-
ciente fundamentação do acto tributário invocado na impugnação judicial, incorrendo em omissão de 
pronúncia, cuja consequência é a sua nulidade, nos termos do disposto nos artigos 666.º, n.º 2 e 668º, 
n.º 1, ambos do CPC, aplicáveis ex vi artigo 2º, alínea e) do CPPT;

20ª Atentos os fundamentos acima descritos, resulta inequívoco que o Tribunal a quo incorreu 
em erro de julgamento, ao apoiar -se em fundamento não invocado pela administração tributária, bem 
como em omissão de pronúncia, na medida em que não se pronunciou sobre questão suscitada pelo 
Recorrente, pelo que se impõe a revogação da decisão recorrida e, em consequência, a anulação do 
acto tributário em apreço, devendo ao Recorrente ser restituída a quantia indevidamente paga por este, 
acrescida dos correspondentes juros indemnizatórios nos termos do disposto no artigo 41º da LGT e 
artigo 61.º do CPPT.

Por todo o exposto, e o mais que o ilustrado juízo desse Tribunal suprirá, deve o presente recurso 
ser julgado procedente, por provado, com a consequente revogação da sentença recorrida e, nessa 
medida, a anulação do acto tributário em crise nos termos peticionados, assim se cumprindo com o 
DIREITO e a JUSTIÇA!

Não foram apresentadas contra -alegações.
O Ministério Público junto deste STA emitiu parecer do seguinte teor:
Recorrente: Banco Espírito Santo dos Açores, SA
Objecto do recurso: sentença declaratória da improcedência da impugnação judicial apresentada 

contra decisão de indeferimento de reclamação graciosa apresentada contra liquidação adicional de 
IRC (exercício de 2007) no montante de € 46 718,94

FUNDAMENTAÇÃO
1.As conclusões das alegações delimitam o âmbito e o objecto do recurso (art.684ºnº3 CPC/art.2º 

alínea e) CPPT)
A 3ª conclusão contraria o juízo conclusivo fáctico expresso na fundamentação da sentença 

recorrida, segundo a qual os custos desconsiderados pela administração tributária (de onde resultou o 
acréscimo da matéria colectável e a liquidação adicional controvertida) se reportam a indemnizações 
pagas por risco segurável

A 10ª conclusão igualmente contraria a proposição fáctica inscrita no probatório, segundo a 
qual aquelas indemnizações não resultam de um risco directamente associado à actividade bancária 
do sujeito passivo

Neste contexto o recurso não tem por exclusivo fundamento matéria de direito sendo o STA -SCT 
incompetente, em razão da hierarquia, para o seu conhecimento e competente o TCA Sul -SCT (arts. 
26º alínea b) e 38º alínea a) ETAF 2002; art.280º nº1 CPPT)

2. O interessado poderá requerer, oportunamente, o envio do processo para o tribunal declarado 
competente (art. 18º n.º 2 CPPT).

O Ministério Público tem legitimidade para a suscitação da incompetência absoluta do tribunal 
em processo judicial tributário (art. 16º nº2 CPPT)

A competência dos tribunais da jurisdição fiscal é de ordem pública; o seu conhecimento precede 
o de qualquer outra matéria (art.13º CPTA/ art.2º alínea c) CPPT)

CONCLUSÃO
O STA  - secção de Contencioso Tributário é incompetente, em razão da hierarquia, para o conhe-

cimento do recurso, sendo competente o TCA Sul -SCT
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Notificado que foi o recorrente do teor do parecer do Ministério Público reagiu apresentando 
os seguintes articulados:

BANCO ESPÍRITO SANTO DOS AÇORES, S.A., Recorrente no processo à margem refe-
renciado, notificado do parecer de fls. 134 e 135, apresentado pelo Exmo. Magistrado do Ministério 
Público, vem ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 3.º do Código de Processo Civil (CPC), ex vi 
artigo 2.º, alínea e) do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT), expor e requerer 
o seguinte:

1.

O Exmo. Magistrado do Ministério Público alude, no seu douto parecer, que “(...) As conclusões 
das alegações delimitam o âmbito e o objecto do recurso (...).

2.

Seguidamente, pugna o Exmo. Magistrado do Ministério Público que “A 3ª conclusão contraria 
o juízo conclusivo fáctico expresso na fundamentação da sentença recorrida, segundo a qual os cus-
tos desconsiderados pela administração tributária (...) se reportam a indemnizações pagas por risco 
segurável “.

3.

Invoca ainda o Exmo. Magistrado do Ministério Público que “A 10ª conclusão igualmente contraria 
a proposição fáctica inscrita no probatório, segundo a qual aquelas indemnizações não resultam de 
um risco directamente associado à actividade bancária do sujeito passivo”.

4.

Conclui, assim, o Exmo. Magistrado do Ministério Público que “Neste contexto o recurso não tem 
por exclusivo fundamento matéria de direito sendo o STA -SCT incompetente, em razão da hierarquia, 
para o seu conhecimento e competente o TCA Sul -STC (...)”.

5.

Não procede, contudo e salvo o devido respeito, o invocado pelo Exmo. Magistrado do Ministé-
rio Público, na medida em que o recurso sub judice tem exclusivamente por fundamentos questões de 
direito, conforme adiante de demonstra.

6.

Com efeito, a questão decidenda em sede de impugnação judicial é a de aferir da indispensabilidade 
dos custos contabilizados nas subcontas 69901.2 e 69911.0 com referência a “extravio, roubo e utilização 
indevida de cartões e cheques”, na medida em que o fundamento na origem do acto tributário no qual 
aqueles custos foram desconsiderados consubstanciou -se na sua alegada falta de indispensabilidade, 
ao abrigo do artigo 23.º do Código do IRC.

7.

De facto, no entendimento da administração tributária os custos em apreço não preencheriam os 
dois requisitos previstos no proémio do n.º 1 do citado artigo 23.º do Código do IRC, quais sejam: o 
de que “(...) a fraude praticada seja motivo impeditivo da obtenção futura de proveitos (...)“e o de que 
“(...) a fraude ponha em causa a manutenção da fonte produtora (...)”, motivo pelo qual os considerou 
como fiscalmente indedutíveis.

8.

Não obstante a fundamentação do acto tributário, o Tribunal a quo decidiu na sentença recorrida 
com base em fundamento de Direito distinto daquele que motivou o acto tributário, suportando a 
sua decisão na alínea j) do n.º 1 do artigo 23º e na alínea e) do n.º 1 do artigo 42.º, ambos do Código 
do IRC.

9.

Deste modo, incorreu o Tribunal a quo em erro de julgamento de direito, porquanto no contencioso 
de mera legalidade o tribunal tem de limitar -se a sindicar a legalidade do acto tal como emitido.



1962

10.

Ora, é precisamente o referido erro que se pretende ver apreciado por esse Tribunal e que se en-
contra ínsito na 3ª conclusão das alegações de recurso.

11.

Com efeito, o Recorrente não controverte naquela conclusão nem em qualquer das demais a re-
alidade fáctica concreta respeitante à natureza dos custos sob análise, uma vez que tal não releva para 
a apreciação da legalidade do acto tributário impugnado tal como foi emitido.

12.

Efectivamente, o Recorrente nunca procurou discutir a natureza dos custos, pois independen-
temente de se tratarem de custos com extravio, roubo e utilização indevida de cartões e cheques ou 
indemnizações a clientes, a ilegalidade originária da liquidação persiste e não se sana, ou seja, a errónea 
interpretação do conceito de indispensabilidade dos custos.

13.

Deste modo, o que se aponta ao Tribunal a quo é o erro de julgamento em que este incorreu 
ao sustentar a legalidade do acto tributário com base em preceitos legais que não estiveram na sua 
origem.

14.

O que se evidencia é, tão -só, que se o fundamento do acto tributário não foi a disposição do ar-
tigo 42.º, n.º 1, alínea j) do Código do IRC não podia o Tribunal recorrido tomar em consideração tal 
fundamento surgido “a posteriori” em sede de reclamação graciosa.

15.

Ora, o erro apontado é, pois, manifestamente atinente a matéria de direito.

16.

Acresce que também no que respeita à 10.ª conclusão, e contrariamente ao alegado pelo Exmo. 
Magistrado do Ministério Público, o Recorrente não contraria qualquer proposição fáctica inscrita no 
probatório, também aqui apontando um vício de direito.

17.

Ao invés do que se invoca não se pretende questionar se os custos com “extravio, roubo e utilização 
indevida de cartões e cheques” constituem riscos próprios da actividade bancária.

18.

Na referida 10ª conclusão o que está em causa é antes a sindicância da interpretação jurídica 
do conceito de “indispensabilidade” vertido no artigo 23.º do Código do IRC, pretendendo -se 
que o Tribunal julgue se tal conceito abrange todos os custos inerentes à actividade ou apenas os 
directamente associados àquela actividade, propugnando o Recorrente a primeira das duas inter-
pretações.

19.

Uma vez mais estando em análise uma questão jurídica, qual seja a interpretação de um preceito 
legal  - o proémio do artigo 23.º, n.º 1, do Código do IRC  -, e não qualquer facto.

20.

Em face do exposto, resulta evidente que o recurso tem exclusivamente por fundamentos questões 
de direito.

21.

Termos em que se conclui pela improcedência do invocado pelo Exmo. Magistrado do Ministério 
Público, devendo decidir -se pela competência, em razão da hierarquia, do Supremo Tribunal Adminis-
trativo  - Secção de Contencioso Tributário para o recurso sub judice.
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2 - FUNDAMENTAÇÃO:
A decisão de 1ª Instância deu como assente a seguinte matéria de facto:
FACTOS
A prova dos factos que infra se narram decorre do acordo sobre os mesmos que resulta dos articu-

lados, bem como da análise dos documentos juntos e do constante do processo administrativo apenso
Na sequência de inspecção tributária à contabilidade da impugnante e com fundamento nas 

conclusões desta, a matéria colectável de IRC do exercício do ano de 2007 foi objecto de correcção, 
tendo sido efectuadas as liquidações adicionais n.º2992201004001182 (liquidação adicional de IRC), 
201000000000917 (liquidação de juros compensatórios) e 201000000021607 (demonstração de acerto 
de contas), no montante de 167.765,16 €, por força da desconsideração como custos directamente as-
sociados à actividade bancária da impugnante as perdas relacionadas com extravio, roubo e utilização 
indevida de cartões e cheques.

A impugnante efectuou o pagamento da referida quantia.
3 - DO DIREITO
O EMMP neste Supremo Tribunal Administrativo, entendeu que a matéria do presente recurso não 

era exclusivamente de direito por, no seu entender, na 3ª e 10ª conclusões das alegações do recorrente, 
contrariarem o juízo conclusivo fáctico expresso na fundamentação da sentença recorrida, ao que o 
banco recorrente se opõe nos termos supra destacados.

Vejamos. Como se decidiu no Ac. deste STA de 11/05/2011, tirado no recurso n.º 0324/11, o recurso 
não versa exclusivamente matéria de direito, se nas conclusões do respectivo recurso se questionar a 
questão factual, manifestando -se divergência, por insuficiência, excesso ou erro, quanto à matéria de 
facto provada na decisão recorrida, quer porque se entenda que os factos levados ao probatório não 
estão provados, quer porque se considere que foram esquecidos factos tidos por relevantes, quer porque 
se defenda que a prova produzida foi insuficiente, quer ainda porque se divirja nas ilações de facto que 
se devam retirar dos mesmos (v., entre outros, os acórdãos do STA de 16/12/2009 e de 21/04/2010, 
proferidos nos recursos n.ºs 738/09 e 189/10, respectivamente).

No caso em apreço, como destaca o EMMP, o recorrente afirma na conclusão 3ª “Incorreu o 
Tribunal recorrido em erro de julgamento porquanto o suporte fundamentador da sua decisão con-
sistiu na sua consideração errada de que os custos em análise se reportam a indemnizações as quais 
não são dedutíveis em virtude de resultarem de risco segurável.” E seguidamente na 4ª refere “Ora, 
tal fundamento afigura -se completamente distinto da fundamentação do acto tributário sub judice, 
na qual se desconsideram os custos em apreço com base no entendimento de que ao mesmos não são 
indispensáveis à luz do disposto no proémio do n.º 1 do artigo 23º do código do IRC” e conclui na 5ª 
“Deste modo, o Tribunal a quo tomou em consideração na decisão recorrida factos não constantes 
da fundamentação do acto impugnado, logo, factos não alegados pelas partes e dos quais não podia 
conhecer oficiosamente (...)”.

Ou seja, entende portanto o recorrente que o Tribunal a quo considerou factos de que não podia 
conhecer porque não alegados.

É certo que depois de notificada do teor do parecer do Mº Pº a recorrente vem defender que o 
recurso tem por exclusivo fundamento matéria de direito com a fundamentação de que:

5 Não procede, contudo e salvo o devido respeito, o invocado pelo Exmo. Magistrado do Minis-
tério Público, na medida em que o recurso sub judice tem exclusivamente por fundamentos questões 
de direito, conforme adiante de demonstra.

Porém tudo visto e ponderado entende -se que não releva a fundamentação destacada porque, 
nomeadamente na conclusão 3ª o recorrente refere:

“3ª Incorreu o Tribunal recorrido em erro de julgamento porquanto o suporte fundamentador da 
sua decisão consistiu na sua consideração errada de que os custos em análise se reportam a indemni-
zações as quais não são dedutíveis em virtude de resultarem de risco segurável.” E seguidamente na 4ª 
refere “Ora, tal fundamento afigura -se completamente distinto da fundamentação do acto tributário sub 
judice, na qual se desconsideram os custos em apreço com base no entendimento de que ao mesmos não 
são indispensáveis à luz do disposto no proémio do n.º 1 do artigo 23º do código do IRC” e conclui na 
5ª “Deste modo, o Tribunal a quo tomou em consideração na decisão recorrida factos não constantes 
da fundamentação do acto impugnado, logo, factos não alegados pelas partes e dos quais não podia 
conhecer oficiosamente (...)”, entende portanto o recorrente que o Tribunal a quo fixou factos que não 
podia fixar, logo não pode o recorrente dizer que “resulta evidente que o recurso tem exclusivamente 
por fundamentos questões de direito.”, pois é ele próprio que na sequência do que refere na conclusão 
3ª vem afirmar na conclusão 5ª que o Tribunal a quo tomou em consideração na decisão recorrida fac-
tos não constantes da fundamentação do acto impugnado, logo, factos não alegados pelas partes e dos 
quais não podia conhecer oficiosamente. Questiona portanto a matéria de facto fixada e sobre a qual o 
tribunal a quo veio a aplicar o direito.

Acresce referir que não ocorre qualquer dúvida de que o Sr. Juiz de 1ª Instância afirmou a 
existência de um risco segurável excludente da consideração das indemnizações pagas como custo 



1964

indispensável (depreende -se que só o seria o prémio de seguro pago). A recorrente não concorda e 
pretende a consideração como custos do exercício do montante global pago a título de indemnizações 
por roubos e extravios e utilização indevida de cartões e cheques. Parece -nos que saber se tal risco é 
segurável ou não, comporta indubitavelmente matéria de facto e embora seja certo que o recorrente 
afirma ter ocorrido erro de julgamento por o Mº Juiz, na sua óptica, se ter afastado da fundamentação 
constante do relatório de fiscalização fundamentadora da exclusão dos custos, a verdade é que esse 
afastamento não é tão evidente como o apresenta o recorrente desde logo porque o relatório aparte a 
sua expressão interpretativa do art 23º do CIRC, boa ou má não nos interessa agora analisar, salienta 
que: “(...) No caso em análise e não obstante os referidos encargos terem conexão com a actividade 
bancária, atendendo à sua natureza, as perdas resultantes das fraudes não se inserem na actividade 
normal da empresa, pelo que não devem ser consideradas fiscalmente como componente negativa do 
lucro tributável.

De referir, que caso o sujeito passivo tenha subscrito uma apólice de seguro para cobrir as perdas 
resultantes de fraudes, apenas será aceite fiscalmente o montante coberto pelo seguro(…) “.

Ora, independentemente de se analisar a forma e a substância da fundamentação, patenteia -se que 
a Administração Tributária não centrou a não aceitação de custos somente na sua indispensabilidade 
para a realização de proveitos.

Cremos que terá sido essa constatação que levou o Banco recorrente a, na sua petição de impug-
nação deduzir os seguintes articulados:

78.

Mas mesmo que o fundamento da liquidação adicional sub judice assentasse na natureza indem-
nizatória dos custos e na segurabilidade dos correspectivos riscos, em vez de se reconduzir a falta de 
indispensabilidade para a realização dos proveitos ao abrigo do artigo 23.º do Código do IRC, sempre 
se dirá que, de qualquer modo, não assistiria qualquer razão à administração tributária uma vez que os 
riscos em apreço não são seguráveis.

79.

Com efeito, não bastaria aferir, em abstracto, se a contratação de seguro é legalmente admissível, 
mas também demonstrar que, na prática, o evento pode ser objecto de seguro, face a natureza dos 
eventos em questão.

80.

E a verdade e que as aludidas fraudes, apesar de não deixarem de caber no conceito de “risco 
empresarial”, não configuram riscos com relevo ou tipicidade suficientes, mesmo no especifico sector 
bancário, para que as seguradoras se disponham a fazer o respectivo estudo actuarial e contratar seguros 
para a sua cobertura.

81.

Nestes termos, também uma tal fundamentação, se invocada, improcederia e conduziria a anulação 
do acto tributário sub judice.

Em Conclusão: Não obstante a sucinta fundamentação do acto correctivo esta encerra motivações 
que foram objecto de contestação na petição de impugnação, sendo certo que o Mº Juiz de 1ª Instância 
julgou improcedente a impugnação na consideração de estarmos na presença de custos por indemni-
zações cujo risco considerou segurável, não resulta líquido numa simples apreciação por confrontação 
com o relatório de inspecção e a própria petição de impugnação a ocorrência de erro de julgamento.

Ao invés, temos por seguro que saber se tal risco é segurável é efectivamente matéria de facto.
Assim e pelo exposto, tem de entender -se que o recurso não tem por fundamento exclusivamente 

matéria de direito, pelo que o Supremo Tribunal Administrativo é hierarquicamente incompetente 
para o conhecimento do recurso, e das questões prévias nele solicitadas, cabendo a competência 
para o conhecimento do mesmo à Secção do Contencioso Tributário do Tribunal Central Adminis-
trativo Sul  - artigos 26.º, alínea b), e 38.º, alínea a) do ETAF de 2002 e artigo 280º, n.º 1, do CPPT.

4 - DECISÃO:
Termos em que, face ao exposto, se decide julgar a Secção de Contencioso Tributário do STA 

incompetente, em razão da hierarquia, para conhecer do presente recurso jurisdicional, indicando -se, 
nos termos do art. 18.º, n.º 3, do CPPT., como tribunal que se considera competente o Tribunal Central 
Administrativo Sul (Secção do Contencioso Tributário), para o qual os recorrentes poderão requerer a 
remessa do processo, de harmonia com o preceituado no n.º 2 do mesmo artigo.

Custas pelo banco recorrente, fixando -se a taxa de justiça devida em 2 UC(s).

Lisboa, 2 de Novembro de 2011. — Ascensão Lopes (Relator) — Casimiro Gonçalves — Pedro 
Delgado. 
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 Acórdão de 2 de Novembro de 2011.

Assunto:

Prescrição. Prazo. Aplicação da lei no tempo. Interrupção da prescrição.

Sumário:

 I — Para determinar se o prazo de prescrição aplicável é o do CPT ou o da LGT 
apenas há que verificar se, no caso concreto, faltava em 1 de Janeiro de 1999 
menos tempo para se completar o prazo de prescrição de 10 anos previsto na lei 
antiga do que o de 8 anos previsto na lei nova – única situação em que se deixará 
de aplicar o novo e encurtado prazo contido na LGT.

 II — Definido que o prazo de prescrição aplicável é de 8 anos previsto na LGT, contado 
a partir da entrada em vigor desta Lei, há que apurar se ele já decorreu perante 
a ocorrência de factos com efeito interruptivo ou suspensivo previstos na lei vi-
gente à data da respectiva ocorrência, em conformidade com a regra contida no 
artigo 12.º do Código Civil.

 III — No domínio da LGT a instauração da execução deixou de constituir facto inter-
ruptivo da prescrição (artigo 49.º), passando a relevar, como acto interruptivo, a 
citação dos executados.

 IV — Embora a instauração da impugnação judicial, em 28/05/2004, constitua um acto 
interruptivo da prescrição à luz do n.º 1 do artigo 49.º da LGT, e de esse efeito 
interruptivo ter cessado com a paragem do processo por período superior a um 
ano por facto não imputável à impugnante, fazendo recomeçar a contagem do 
prazo de prescrição nos termos previstos no n.º 2 do artigo 49.º, há que ter em 
conta que a prestação de garantia ou a realização de penhora de bens suficientes 
para garantia do pagamento da dívida e acrescido, aliada à pendência da impug-
nação, suspende a execução fiscal até à decisão do pleito e que esta suspensão 
determina a suspensão do próprio prazo de prescrição (artigo 169.º n.º 1 do CPPT 
e artigo 49.º n.º 3 da LGT).

 V — Se do probatório da sentença não constam, e os autos também não revelam, quais-
quer elementos quanto à data da citação dos executados e quanto à prestação de 
garantia ou à penhora de bens suficientes para garantia o pagamento da dívida e 
acrescido, fica impedido qualquer juízo sobre o decurso do prazo de prescrição, 
o que importa a anulação da decisão recorrida em conformidade com o disposto 
nos artigos 729.º n.º 3 e 730.º do CPC.

Processo n.º 711/11 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Henriques e Pimentel, L.da

Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Isabel Marques da Silva.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

 - Relatório  -
1 – A Fazenda Pública recorre para este Supremo Tribunal da sentença do Tribunal Tributário de 

Lisboa, de 28 de Abril de 2011, que nos autos de impugnação deduzida por HENRIQUES E PIMEN-
TEL, LDA, com os sinais dos autos, contra liquidação oficiosa de IRC relativo ao ano de 1996, julgou 
extinta a instância por inutilidade superveniente da lide em razão da prescrição da obrigação tributária 
resultante da liquidação impugnada.

A recorrente termina as suas alegações de recurso apresentando as seguintes conclusões:
1) Respeitando a obrigação tributária a IRC do ano de 1996, considerou, inadequadamente, a 

decisão recorrida que à mesma seria aplicável o prazo de prescrição de dez anos previsto no n.º 1 do 
art. 34.º do CPT, não tendo, assim, dado aplicação ao disposto no art. 297º, n.º 1 do Cód. Civil, do 
qual decorre que, em 1/1/1999, com a entrada em vigor da LGT, não faltando “menos tempo para o 
prazo se completar”, à contagem do prazo de prescrição da obrigação tributária em causa será de 
aplicar a lei nova, ou seja, o regime estabelecido no art. 49.º da LGT.

2) Por sua vez, a respeito dos efeitos dos factos aos quais é atribuído efeito interruptivo ou sus-
pensivo do prazo de prescrição, no caso de sucessão de leis, tem aplicação o disposto no art. 12.º do 
Cód. Civil, de acordo com o qual a lei que disponha sobre os efeitos dos factos apenas visa aqueles 
que ocorrerem sob a sua vigência, pelo que, antes da vigência da nova redacção do n.º 3 do art. 49º da 
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LGT, dada pela Lei n.º 53 -A/2006, de 29/12, devem ser consideradas as várias causas de interrupção 
da prescrição que eventualmente tenham ocorrido.

3) Ora, resulta de fls. 3 e 4 do correspondente processo de execução fiscal que a impugnante foi 
citada, nos termos do art. 192.º do CPPT, mediante carta registada com aviso de recepção datada de 
16/12/2002, facto que, nos termos do n.º 1 do art. 49.º da LGT, na redacção da Lei n.º 100/99, de 26/7, 
interrompeu o decurso do prazo de prescrição, eliminando o prazo que, até então, tinha decorrido para 
o efeito e obstando, ainda, ao decurso do mesmo prazo até ao trânsito em julgado que puser termo ao 
processo no qual a citação foi efectuada (arts. 326º, nº1 e 327º, nº1, ambos do Cód. Civil), concluindo -se, 
assim, que a obrigação tributária em causa não se encontra prescrita, pelo que a sentença recorrida, 
ao ter decidido com base em entendimento contrário ao que resulta das presentes conclusões, viola os 
preceitos legais mencionados nas mesmas, razão pela qual deverá ser revogada.

2 – Não foram apresentadas contra -alegações.
3 – O Excelentíssimo Procurador -Geral emitiu o parecer de fls. 140/143, no qual defende a im-

procedência do recurso ou então a revogação a anulação da decisão recorrida e a baixa dos autos ao 
tribunal “a quo” para apurar se a citação existiu bem como se foi garantida a cobrança da dívida, con-
forme se decidiu no ac. do STA de 7/9/11, proferido no proc. 246/11, em conformidade com o disposto 
nos arts. 729.º n.º 3 e 730.º do C.P.C..

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
 - Fundamentação  -
5 – Questão a decidir
É a de saber se, como julgado, está prescrita a dívida exequenda (IRC de 1996).
6 – Matéria de facto
Na sentença do Tribunal Tributário de Lisboa objecto do presente recurso foram dados como 

provados os seguintes factos:
A. O acto impugnado nos presentes autos é a liquidação oficiosa de IRC da Impugnante relativa 

ao ano de 1996 – fls. 2 e fls. 27 do processo administrativo tributário;
B. A petição de Impugnação foi apresentada em tribunal em 3 de Janeiro de 2002 – fls. 2;
C. Em 12 de Agosto de 2002, foi instaurada execução fiscal para cobrança da dívida resultante 

da liquidação impugnada – fls. 34;
D. Entre 13 de Maio de 2002 e 12 -01 -2010 não foi praticado qualquer acto, nem efectuada qual-

quer diligência, no processo de impugnação – fls. 24/v a 30;
7 – Apreciando.
7.1 Da prescrição da dívida exequenda (IRC de 1996)
A sentença recorrida, a fls. 86 a 88 dos autos, julgou extinta a instância por inutilidade super-

veniente da lide em razão da prescrição da obrigação tributária resultante da liquidação impugnada 
(IRC do ano de 1996).

Fundamentou -se o decidido na aplicabilidade ao caso dos autos da norma do artigo 34.º do Código 
de Processo Tributário, quer quanto ao prazo, quer quanto às causas de interrupção atendíveis, pois que a 
liquidação impugnada se reporta ao ano de 1996, e nos termos da qual se julgou que o prazo de prescrição 
da obrigação tributária, iniciou -se em 1 de Janeiro de 1997, primeiro dia do ano seguinte, e interrompeu-
-se em 3 de Janeiro de 2002, data em que foi deduzida a Impugnação, tendo a interrupção cessado em 
13 de Maio de 2003, dado que o processo esteve parado por mais de um ano, desde essa data – D dos 
factos provados – e dos autos não resulta que a paragem se tenha devido à Impugnante, mais conside-
rando que a instauração do processo de execução não interrompeu a prescrição porque ocorreu quando 
a prescrição estava interrompida pela dedução de impugnação, pelo que somando ao período de tempo 
decorrido desde 1 de Janeiro de 1997 até 3 de Janeiro de 2002, o decorrido desde 13 de Maio de 2003 
até ao dia de hoje, resulta um total de mais de dez anos (cfr. sentença recorrida, a fls. 87 e 88 dos autos).

Discorda do decidido a recorrente, quer quanto à aplicabilidade do prazo de 10 anos previsto no 
artigo 34.º do Código de Processo Tributário, quer quanto às causas de interrupção atendíveis, alegando 
ser aplicável o prazo de oito anos previsto na Lei Geral Tributária, com termo inicial no dia 1 de Janeiro 
de 1999, ex vi do disposto no n.º 1 do artigo 297.º do Código Civil, e haver que atender às causas de 
interrupção da prescrição previstas na lei em vigor ao tempo da respectiva ocorrência, ex vi do disposto 
no artigo 12.º do Código Civil, razão pela qual haveria que atender também à interrupção da prescrição 
motivada pela citação do executado, que resultaria de fls. 3 e 4 do correspondente processo de execução 
fiscal, que teria eliminado eliminado o prazo que, até então, tinha decorrido para o efeito e obstando, 
ainda, ao decurso do mesmo prazo até ao trânsito em julgado da decisão que puser termo ao processo 
no qual a citação foi efectuada (arts. 326º, nº1 e 327º, nº1, ambos do Cód. Civil), concluindo -se, assim, 
que a obrigação tributária em causa não se encontra prescrita (cfr. as conclusões das alegações de 
recurso supra transcritas).

Vejamos.
Sendo questionado, desde logo, a aplicabilidade ao caso dos autos do prazo de prescrição de dez 

anos previsto no artigo 34.º do Código de Processo Tributário (CPT), importa começar por verificar 



1967

se é efectivamente este o prazo aplicável ou se, como alegado, aplicável é antes o prazo de oito anos 
previsto no artigo 48.º da Lei Geral Tributária (LGT).

Como é sabido, a entrada em vigor da Lei Geral Tributária (ocorrida no dia 1 de Janeiro de 1999, 
ex vi do disposto no artigo 6.º do Decreto -Lei n.º 398/98, de 17 de Dezembro), encurtou de dez para 
oito anos o prazo de prescrição aplicável à generalidade das dívidas tributárias, dispondo o n.º 1 do 
artigo 5.º do respectivo decreto de aprovação (o já citado Decreto -Lei n.º 398/98, de 17 de Dezembro), 
que ao novo prazo de prescrição aplica -se o disposto no artigo 297.º do Código Civil, sem prejuízo 
do disposto no número seguinte (de que não importa aqui cuidar, pois que em causa está IRC e não 
impostos já abolidos à data da entrada em vigor da lei geral tributária).

Dispõe o n.º 1 do artigo 297.º do Código Civil que: «A lei que estabelecer, para qualquer efeito, 
um prazo mais curto do que o fixado na lei anterior é também aplicável aos prazos que já estiverem 
em curso, mas o prazo só se conta a partir da entrada em vigor da nova lei, a não ser que, segundo a lei 
antiga, falte menos tempo para o prazo se completar».

Donde resulta que o prazo de prescrição de dez anos previsto no CPT apenas continuaria a ser 
aplicável à prescrição da dívida impugnada se à data da entrada em vigor da LGT (1 de Janeiro de 1999) 
faltasse, em concreto, menos de oito anos para aquele prazo se completar.

Mas não é isso que se verifica no caso dos autos.
O prazo de dez anos previsto no CPT começou a correr no dia 1 de Janeiro de 1997 (início do 

ano civil seguinte àquele em que ocorreu o facto tributário – cfr. O n.º 2 do artigo 34.º do CPT), não 
sofrendo o seu decurso quaisquer vicissitudes na vigência do CPT (pois todos os factos interruptivos 
tiveram lugar já na vigência da LGT).

Assim, no dia 1 de Janeiro de 1999 (data da entrada em vigor da LGT), haviam decorrido, à sombra 
da lei antiga, dois anos completos do prazo, faltando ainda oito para este se completar, logo não faltava 
segundo a lei antiga menos tempo para o prazo se completar, razão pela é aplicável o prazo de oito 
anos previsto na LGT, contado desde o dia 1 de Janeiro de 1999, e não o de dez anos do CPT.

Tem, pois, razão a recorrente, na sua alegação sintetizada na conclusão 1.ª das alegações de re-
curso, tendo a sentença recorrida incorrido em erro de julgamento ao julgar aplicável o prazo de dez 
anos previsto no CPT.

Aqui chegados, importa agora determinar se o prazo de prescrição de oito anos aplicável à dívida 
impugnada já decorreu, para o que terá de tomar -se em conta as vicissitudes sofridas no seu decurso 
resultantes da verificação de causas de interrupção ou suspensão da prescrição, havendo que considerar, 
a este propósito, como aplicáveis as previstas na lei em vigor à data da respectiva ocorrência, ex vi do 
disposto na parte final do n.º 2 do artigo 12.º do Código Civil, bem como que, até à entrada em vigor 
da Lei n.º 53 -A/2006, de 29 de Dezembro, a paragem do processo por período superior a um ano por 
facto não imputável ao sujeito passivo fazia cessar o efeito interruptivo, transmutando -o em efeito 
meramente suspensivo (cfr. o n.º 2 do artigo 49.º da LGT, na redacção anterior à Lei n.º 53 -A/2006, de 
29 de Dezembro) e bem assim que não existia limitação legal ao número de causas de interrupção da 
prescrição atendíveis no cômputo do prazo (pois que tal limitação  - a uma, relevando a mais antiga  - só 
veio a ser introduzida por força daquela lei, ao conferir nova redacção ao n.º 3 do artigo 49.º da LGT).

De acordo com os factos constantes do probatório fixado, a única causa de interrupção da prescrição 
atendível (porque como tal prevista na lei em vigor ao tempo em que ocorreu – cfr. o n.º 1 do artigo 49.º 
da LGT) é a verificada no dia 3 de Janeiro de 2002 (impugnação judicial), pois que a instauração da 
execução fiscal – no caso dos autos ocorrida em 12 de Agosto de 2002 – deixou de estar prevista como 
facto interruptivo a partir da data da entrada em vigor da LGT. Sucede, contudo, que, também de acordo 
com o probatório fixado, entre 13 de Maio de 2002 e 12 -01 -2010 não foi praticado qualquer acto, 
nem efectuada qualquer diligência, no processo de impugnação, estando esta, pois, parada, o que, de 
acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 49.º da LGT ao tempo vigente teria determinado o reinício da 
contagem do prazo, ao qual haveria que somar o tempo decorrido antes da verificação do facto inter-
ruptivo, pelo que o prazo de prescrição teria recomeçado a correr no dia 13 de Maio de 2003 (um ano 
após paragem), nele havendo que computar como já decorrido o tempo que mediou entre o início do 
prazo (1.1.1999) e a data da instauração da impugnação (3 de Janeiro de 2002), o que inelutavelmente 
levaria à conclusão de que a dívida impugnada estaria efectivamente prescrita.

Alega, contudo, a recorrente, que para além desta causa de interrupção da prescrição, uma outra, 
igualmente relevante, se verificou: a citação da impugnante mediante carta registada com aviso de recep-
ção datada de 16/12/2002 a que se referem as fls. 3 e 4 do correspondente processo de execução fiscal.

Não oferece dúvida que desde a entrada em vigor da Lei n.º 100/99, de 26 de Julho o n.º 1 do 
artigo 49.º da LGT passou a elencar entre as causas de interrupção da prescrição a citação, daí que se 
esta, válida e efectivamente, teve lugar haverá que lhe dar o devido relevo no cômputo, em concreto, 
do prazo de prescrição (mesmo que à data em que tenha tido lugar o prazo de prescrição se encontrasse 
interrompido, pois a interrupção derivada da impugnação veio a “desgraduar -se” em mera suspensão do 
prazo, razão pela qual esta segunda causa interruptiva pode ter tido efeitos autónomos no cômputo do 
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prazo, protelando a interrupção – cfr. JORGE LOPES DE SOUSA, Sobre a Prescrição da Obrigação 
Tributária: Notas Práticas, 2.ª ed., Lisboa, Áreas Global, 2010, pp. 72 e ss.).

Sucede, porém, que este Supremo Tribunal, cuja competência se restringe ao conhecimento de 
matéria de direito, não tem porque e como averiguar se a citação foi ou não enviada – já que do processo 
executivo incorporado nos autos a fls. 33 a 79 não consta qualquer comprovativo do envio postal da 
citação -, assim como se o processo executivo esteve ou não parado por mais de um ano por facto não 
imputável ao sujeito passivo em momento anterior ao da revogação do n.º 2 do artigo 49.º da LGT 
operada pela Lei n.º 53 -A/2006, de 29 de Dezembro – facto este igualmente relevante pois que se tiver 
ocorrido tal paragem, também esta segunda interrupção da prescrição se terá “desgraduado” em mera 
suspensão da prescrição.

Acresce que, de acordo com o n.º 3 do artigo 49.º da LGT, a impugnação, desde que acompanhada 
da suspensão do processo executivo, constitui igualmente facto suspensivo da prescrição, sendo, por 
isso, necessário averiguar da ocorrência ou não de factos determinantes da suspensão do processo 
executivo (prestação ou dispensa da prestação de garantia, penhora de bens suficientes para garantir 
a dívida e acrescido).

Ora, sendo tais factos completamente omissos no probatório fixado e não se colhendo com se-
gurança dos elementos do processo executivo junto aos autos, impedido fica o juízo deste Supremo 
Tribunal sobre se, como alegado, efectivamente ocorreu a prescrição da dívida impugnada, impondo-
-se, pois, a baixa dos autos ao tribunal “a quo” para ampliação da matéria de facto com vista a obter 
todos os elementos que suportem a decisão jurídica, o que importa a anulação da decisão recorrida em 
conformidade com o disposto nos artigos 729º nº3 e 730º do Código de Processo Civil (neste sentido, 
o Acórdão deste Supremo Tribunal do passado dia 7 de Setembro, rec. n.º 246/11).

 - Decisão  -
8  - Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do 

Supremo Tribunal Administrativo em anular a decisão recorrida, ordenando -se a baixa dos autos ao 
tribunal “a quo” para ampliação da matéria de facto e aplicação do direito nos termos acima enunciados.

Sem custas.

Lisboa, 2 de Novembro de 2011. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Ascensão Lopes — António 
Calhau. 

 Acórdão de 2 de Novembro de 2011.

Assunto:

IRC. Amortizações. Bens do activo imobilizado. Desvalorizações excepcionais. 
Benfeitorias.

Sumário:

O abate em imobilizado, decorrente da dedução como custo de benfeitorias efectua-
das em imóvel arrendado, em montante superior ao que resultaria das quotas do 
artigo 4.º do DR 2/90, de 12 de Janeiro, por não renovação do contrato, deve ser 
considerado como desvalorização excepcional para efeitos do artigo 10.º deste DR, 
e, como tal, dependente de prévia aceitação por parte da DGCI, o que não tendo 
acontecido determina a sua não aceitação como custo.

Processo n.º 719/11 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Price Waterhouse — Auditores e Consultores, L.da

Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. António Calhau.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

I – A Representante da Fazenda Pública, não se conformando com a decisão do Mmo. Juiz do Tribunal 
Tributário de Lisboa que julgou procedente a impugnação judicial deduzida por Price Waterhouse – Audi-
tores e Consultores, Lda., com sede em Lisboa, contra a liquidação adicional de IRC/95, dela vem interpor 
recurso para este Tribunal, formulando as seguintes conclusões:

I - Visa o presente recurso reagir contra a douta sentença que julgou procedente a impugnação dedu-
zida pela firma PRICE WATERHOUSE – AUDITORES E CONSULTORES, LDA., NIF 500 222 266, 
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que teve por objecto a liquidação adicional n.º 1998 8310016130, atinente ao IRC do exercício de 1995, 
emitida na sequência de acção inspectiva, sendo o montante impugnado de 13 797 529$00 (€ 68 821,78);

II - No caso “sub judice” está em discussão saber se o abate em imobilizado decorrente da dedução 
de benfeitorias realizadas em instalações arrendadas pela impugnante (que reverteram para o senho-
rio), em virtude do terminus do contrato, é considerado uma desvalorização excepcional para efeitos 
do art.º 10.º do Decreto Regulamentar n.º 2/90, de 12 de Janeiro, o que determina que esteja sujeito a 
prévia aceitação por parte da DGCI, ou se, pelo contrário, não preenche aquele conceito, sendo, assim, 
considerado como custo decorrente de uma normal amortização;

III - Ora, de acordo com o art.º 23.º, n.º 1, alínea g) e art.º 28.º, n.º 1, ambos do CIRC, com redac-
ção à data dos factos, e art.º 1.º do Decreto Regulamentar n.º 2/90, as reintegrações e amortizações de 
elementos do activo imobilizado sujeitos a deperecimento são consideradas como custos ou perdas do 
exercício desde que comprovadamente forem indispensáveis para a realização dos proveitos ou para a 
manutenção da fonte produtora;

IV - O cálculo das referidas amortizações segue, por via de regra, o método das quotas constantes, 
podendo seguir outros (quotas degressivas, duodécimos), de harmonia com os art.ºs 29.º e 30.º, ambos 
do CIRC, com a redacção à data dos factos, e art.ºs 4.º a 9.º do Decreto Regulamentar n.º 2/90, tendo 
em conta o período de vida útil máximo e mínimo fixado para cada bem, sendo que as reintegrações 
e amortizações que excedam os limites estabelecidos naqueles artigos não são aceites com custo, tal 
como decorre do art.º 32.º, n.º 1, alínea c) do CIRC, com a redacção à data dos factos;

V - Porém, determina o art.º 10.º, n.º 1 deste Decreto Regulamentar que no caso de se verificar nos 
elementos do activo imobilizado desvalorizações excepcionais originadas por causas anormais devida-
mente comprovadas poderá ser aceite como custo ou perda do exercício em que ocorra numa quota de 
amortização superior à que resulta da aplicação dos métodos referidos no art.º 4.º do mesmo diploma;

VI - De harmonia com o n.º 2 desta norma: “O regime estabelecido no número anterior aplica -se, 
designadamente, às desvalorizações excepcionais provocadas por desastres, fenómenos naturais e 
inovações técnicas excepcionalmente rápidas”, o que significa que estamos perante uma enumeração 
de casos meramente exemplificativa.

VII - Na situação em epígrafe, a impugnante realizou várias benfeitorias no imóvel arrendado, umas 
destinadas à manutenção deste local, outras destinadas à adaptação do espaço às suas necessidades, 
sendo que, tal como resulta do Contrato de Arrendamento, findo este contrato não teria direito a qualquer 
indemnização pela realização das mesmas nem poderia proceder ao seu levantamento, considerando 
a impugnante que não ocorreu qualquer desvalorização excepcional proveniente de causa anormal, 
tratando -se de uma perda decorrente da perda das benfeitorias que reverteram para o senhorio sem 
qualquer compensação, pelo que o valor desta perda corresponde ao valor do custo não amortizado;

VIII - Não estando em causa que as benfeitorias reverteram para o senhorio, em cumprimento do 
Contrato de Arrendamento, é de notar que esta perda advém da não renovação deste contrato, o que originou 
a dedução de um custo ou perda por parte da impugnante em montante superior ao que resultaria de uma 
amortização efectuada segundo os métodos previstos no art.º 4.º do Decreto Regulamentar n.º 290, pois se 
a duração do contrato de oito anos tivesse sido prevista a amortização do valor das benfeitorias teria sido 
feita tendo em conta este período de tempo, consoante o método mais adequado, o que não aconteceu;

IX - Desta forma, estamos perante uma causa anormal e imprevista, o que determinou uma amorti-
zação em montante superior ao que resultaria da normal e regular amortização decorrente da aplicação 
dos métodos referidos no art.º 4.º do Decreto Regulamentar;

X - Ao que acresce que algumas das benfeitorias se traduziram na instalação de materiais ou equi-
pamentos susceptíveis de se desvalorizarem em virtude de inovações técnicas ocorridas;

XI - Deste modo, sendo esta situação considerada como desvalorização excepcional, a sua dedução 
como custo em montante superior ao que resultaria da quota de amortização decorrente da aplicação 
dos métodos referidos no art.º 4.º do Decreto Regulamentar está sujeita a aceitação prévia por parte da 
DGCI, pelo que deveria a contribuinte ter elaborado uma exposição devidamente fundamentada, como 
decorre do n.º 3 do art.º 10.º do referido Decreto Regulamentar;

XII - É de referir que também é esta a posição adoptada pelo Digno Magistrado do Ministério Público 
junto deste Tribunal, veiculada no Parecer n.º 172/02, de 15/04/2002, de fls. 39 -vs a 41 dos autos;

XIII - Pelo que deve a douta sentença ser revogada e substituída por outra que considere que a 
liquidação adicional de IRC do exercício de 1995 não sofre de vício de violação de lei por erro nos 
pressupostos, já que o abate em imobilizado, decorrente da dedução das citadas benfeitorias em insta-
lações arrendadas, em virtude do terminus do contrato, implicando uma dedução como custo em mon-
tante superior ao que resultaria da quota de amortização decorrente da aplicação dos métodos referidos 
no art.º 4.º do Decreto Regulamentar, é considerado uma desvalorização excepcional para efeitos do 
art.º 10.º deste Decreto, o que determina que esteja sujeita a prévia aceitação por parte da DGCI, o que 
não tendo acontecido determina a soma do respectivo valor ao resultado fiscal declarado;

XIV - A manter -se na ordem jurídica, a douta sentença ora recorrida revela uma inadequada in-
terpretação e aplicação do art.º 10.º, n.ºs 1 e 2 do Decreto Regulamentar n.º 2/90, de 12 de Janeiro, e 
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bem assim dos art.ºs 23.º, n.º 1, alínea g), 28.º, n.º 1, e 32.º, n.º 1, alínea c) do CIRC, com a redacção 
à data dos factos.

Não foram apresentadas contra -alegações.
O Exmo. Magistrado do MP junto deste Tribunal, tendo vista, não emitiu qualquer parecer.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
II – Mostra -se fixada a seguinte matéria de facto:
1. Na sequência de um procedimento de análise interna levada a efeito pela Administração Tri-

butária com referência ao exercício de 1995, foram corrigidos custos contabilizados pela impugnante, 
nomeadamente, com abates em imobilizado;

2. Do Mapa de Apuramento Mod. DC  - 22, a fls. 18, consta a seguinte fundamentação:
«Linha 21 – Esc. 26.468.779
O sujeito passivo considerou como custo abates em imobilizado de Esc. 26.468.779.
Informou que se trata de benfeitorias e obras efectuadas em edifícios alheios.
A desvalorização excepcional foi provocada porque a empresa não renovou o contrato de ar-

rendamento.
Nos termos do art.º 10.º do Decreto Regulamentar 2/90 e prazos aí referidos, o sujeito passivo 

deveria através de exposição devidamente fundamentada ter obtido a aceitação desta perda.
Não tendo procedido de acordo com o art.º 10.º do citado diploma, o valor de Esc. 26.468.779 

irá ser acrescido ao resultado fiscal declarado pela empresa»;
3. As correcções levadas a efeito, nomeadamente a indicada, originaram a liquidação adicional de 

IRC n.º 8310016130, de 15/10/1998, na importância de 14.200.815$00, com data limite de pagamento 
em 07/12/1998 (documento de cobrança, a fls. 4);

4. A impugnação deu entrada na Repartição de Finanças em 10/12/1998, conforme carimbo por 
ela aposto na petição inicial, a fls. 2.

III – Vem o presente recurso interposto da decisão do Mmo. Juiz do TT de Lisboa que julgou pro-
cedente a impugnação judicial deduzida pela ora recorrida contra a liquidação adicional de IRC, referente 
ao exercício de 1995, efectuada na sequência de acção inspectiva, em resultado de ter sido acrescido ao 
resultado fiscal declarado o custo considerado pela impugnante como abates em imobilizado relativo a ben-
feitorias e obras efectuadas em edifício alheio arrendado e cujo contrato de arrendamento não foi renovado.

Para não considerar tal custo contabilizado como abates em imobilizado entendeu a AT que a 
impugnante não procedera de acordo com o previsto no artigo 10.º do Decreto Regulamentar n.º 2/90 
relativo a desvalorizações excepcionais de elementos do activo imobilizado.

Contrapõe a impugnante que tal perda não resultou de qualquer desvalorização excepcional mas 
apenas de benfeitorias pertencentes ao senhorio que, por razões contratuais, no termo do contrato de 
arrendamento se perderam, sem direito a compensação.

Para o Mmo. Juiz “a quo” a correcção da perda contabilizada como abates em imobilizado no 
pressuposto de que a mesma se reconduz a uma desvalorização excepcional cuja aceitação não foi opor-
tunamente requerida à AT está inquinada de vício de violação de lei, por erro nos pressupostos, uma vez 
que não se trata aqui de qualquer desvalorização excepcional tal como previsto no artigo 10.º do DR 
2/90, de 12 de Janeiro, razão por que a liquidação de IRC resultante de tal correcção deve ser anulada.

Já para a recorrente FP o abate em imobilizado decorrente da dedução das citadas benfeitorias 
realizadas em instalações arrendadas, em virtude do contrato de arrendamento ter terminado, implicando 
uma dedução como custo em montante superior ao que resultaria da quota de amortização decorrente 
da aplicação dos métodos referidos no artigo 4.º do DR 2/90, é uma desvalorização excepcional para 
efeitos do artigo 10.º deste DR, o que determina que esteja sujeita a prévia aceitação por parte da DGCI, 
o que não tendo acontecido determina a soma do respectivo valor ao resultado fiscal declarado.

Vejamos. O que está aqui em causa é, pois, como refere a recorrente nas suas alegações, saber se o 
abate em imobilizado decorrente da dedução de benfeitorias realizadas em instalações arrendadas pela 
impugnante (que reverteram para o senhorio), em virtude do terminus do contrato, é considerado uma 
desvalorização excepcional para efeitos do art.º 10.º do Decreto Regulamentar n.º 2/90, de 12 de Janeiro, 
o que determina que esteja sujeito a prévia aceitação por parte da DGCI, ou se, pelo contrário, não pre-
enche aquele conceito, sendo, assim, considerado como custo decorrente de uma normal amortização.

Ora, de acordo com o artigo 23.º, n.º 1, alínea g), e artigo 28.º, n.º 1, ambos do CIRC, na redacção 
à data dos factos, as reintegrações e amortizações de elementos do activo imobilizado sujeitos a depe-
recimento são consideradas como custos ou perdas do exercício desde que comprovadamente forem 
indispensáveis para a realização dos proveitos ou para a manutenção da fonte produtora.

O cálculo das referidas amortizações segue, por via de regra, o método das quotas constantes, de 
harmonia com os artigos 29.º e 30.º, ambos do CIRC, na redacção à data dos factos, e artigos 4.º a 9.º 
do DR 2/90, tendo em conta o período de vida útil máximo e mínimo fixado para cada bem.

Sendo certo que as reintegrações e amortizações que excedam os limites estabelecidos naqueles 
artigos não são aceites como custos, como decorre do artigo 32.º, n.º 1, alínea c) do CIRC, na redacção 
à data dos factos.
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Porém, como salienta a recorrente FP, no caso de se verificarem nos elementos do activo imobilizado 
desvalorizações excepcionais originadas por causas anómalas devidamente comprovadas, poderá ser 
aceite, nos termos do n.º 1 do artigo 10.º do DR 2/90, como custo ou perda do exercício em que ocorra 
numa quota de amortização superior à que resulta da aplicação dos métodos referidos no artigo 4.º do 
mesmo diploma, desde que sujeita a aceitação prévia por parte da DGCI.

É certo que o n.º 2 do artigo 10.º do DR 2/90 refere que o regime estabelecido no número ante-
rior se aplica, designadamente, às desvalorizações excepcionais provocadas por desastres, fenómenos 
naturais e inovações técnicas excepcionalmente rápidas, mas tal enumeração de casos, face à redacção 
do preceito, é meramente exemplificativa.

No caso em apreço, a impugnante, ora recorrida, realizou várias benfeitorias em imóvel arren-
dado, as quais reverteram para o senhorio na sequência da não renovação do respectivo contrato de 
arrendamento, o que originou a dedução de um custo ou perda por parte daquela em montante superior 
ao que resultaria de uma amortização efectuada segundo os métodos previstos no artigo 4.º do DR 
2/90, tanto mais que se a duração do contrato tivesse sido prevista a amortização do valor das ben-
feitorias teria sido feita tendo em conta esse período de tempo, consoante o método mais adequado, 
o que não sucedeu.

Daí que, nesta situação, estejamos, por isso, perante uma desvalorização excepcional proveniente 
de uma causa anormal devidamente comprovada.

E, nessa medida, a sua dedução como custo em montante superior ao que resultaria da quota de 
amortização decorrente da aplicação dos métodos referidos no artigo 4.º do DR 2/90, estaria sujeita a 
aceitação prévia por parte da DGCI, como decorre do n.º 3 do artigo 10.º do referido DR, o que, no caso, 
não ocorreu.

Razão por que, não tendo a impugnante requerido a sua prévia aceitação à DGCI, aquela amorti-
zação não podia ser aceite como custo, determinando, em consequência, o seu acréscimo ao resultado 
fiscal declarado.

A decisão recorrida que, assim, não entendeu, não pode, por isso, manter -se.
IV – Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário em 

conceder provimento ao recurso, revogando -se a decisão recorrida, e julgar improcedente a impugnação 
judicial deduzida.

Custas pela recorrida, apenas em 1.ª instância, uma vez que não contra -alegou neste STA.

Lisboa, 2 de Novembro de 2011. — António Calhau (relator) — Casimiro Gonçalves — Francisco 
Rothes. 

 Acórdão de 2 de Novembro de 2011.

Assunto:

Recurso de revista excepcional (artigo 150º do CPTA): requisitos de admissibilidade.

Sumário:

 I — O recurso de revista contemplado no artigo 150º do CPTA, pelo seu carácter excep-
cional, estrutura e requisitos, não pode entender -se como de índole generalizada 
mas, antes, limitada, de modo a que funcione como válvula de escape do sistema.

 II — A importância fundamental da questão há -de resultar quer da sua relevância jurí-
dica quer social, aquela entendida não num plano meramente teórico mas prático 
em termos da utilidade jurídica da revista; e esta, em termos da capacidade de 
expansão da controvérsia de modo a ultrapassar os limites da situação singular.

 III — Por outro lado, «a melhor aplicação do direito» há -de resultar da possibilidade 
de repetição num número indeterminado de casos futuros, em termos de garantia 
de uniformização do direito.

 IV — Não cabe no mesmo dispositivo legal a questão de saber se a execução deve 
prosseguir contra o devedor subsidiário sem a excussão prévia do património 
do devedor originário, por se achar, hoje, praticamente esgotada em termos de 
uma jurisprudência pacífica, reiterada e uniforme e de erro de julgamento sobre 
a matéria de facto.
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Processo n.º 776/11 -30.
Recorrente: Delfim Carlos Paiva.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Valente Torrão.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

I. Delfim Carlos Paiva, com os demais sinais nos autos, veio recorrer do Acórdão proferido em 
26.07.2011 (v. fls. 120/130), ao abrigo do disposto no artº 150º do CPTA, apresentando, para o efeito, 
alegações nas quais conclui:

1ª). Conforme decorre do artigo 863º -A n.º l alínea b) do CPC é fundamento de Oposição à Penhora 
a “Imediata penhora de bens que só subsidiariamente respondam pela dívida exequenda”.

2ª). A reclamação, nos termos do artigo 276º do CPPT, interposta ab initio, é a forma processual 
especial em direito tributário para o executado se opor à penhora.

3ª). Quanto aos bens do responsável subsidiário, não há qualquer dúvida que estes apenas respon-
dem subsidiariamente pela dívida do devedor originário, no caso, Sociedade BGV Gestão Imobiliária, 
Lda., nos termos do artigo 828º do CPC.

4ª). Isto porque, a norma geral ínsita no n.º l do artigo 828º do CPC, determina essa subsidiariedade 
dos bens do responsável subsidiário e a necessária excussão dos bens do devedor originário, assim 
como indica o artigo 23º, n.º 3 da LGT.

5ª). A 20 de Outubro de 2006, procede o Serviço de Finanças à penhora de um lote de terreno, 
inscrito na matriz sob o artigo 1492 da freguesia de S. Julião do Tojal concelho de Loures.

6ª). Na mesma data procede ainda à penhora dos imóveis 1495, 1497, 1505, 1509 e 1529, todos 
da freguesia de S. Julião do Tojal.

7ª). Perante os factos ocorridos a 20/10/2006, depois do despacho do chefe do Serviço de Finanças 
de Loures de 08/02/2006, não se alcança a factualidade dada como provada no ponto C), folhas 3 do 
douto Acórdão do TCA Sul.

8ª). Perante a existência de bens e penhoras de bens do devedor originário resulta, que, existindo 
bens para garantir/pagar a dívida, haveria que excutir antes de mais o património do devedor originário 
e só depois proceder a penhoras sobre bens do responsável subsidiário.

9ª). Fica demonstrado que o OEF conhece a existência de bens da devedora originária constando 
essa informação nos autos de execução.

10ª). Necessariamente, que terá de ser dada como provado essa factualidade e considerar em erro 
a parte do acórdão, penúltima folha, que considera como não provado à existência de bens da devedora 
originária e daí decide pela não procedência da reclamação.

11ª). Não foram considerados no acto de penhora, determinado pelo órgão da execução fiscal, os 
pressupostos que se hão de verificar para penhora de bens do responsável subsidiário, em conformidade 
com o que determina o artigo 23º n.º 3 da LGT, face à impossibilidade de determinar com precisão o 
montante a pagar pelo responsável subsidiário e ainda à suspensão do processo executivo desde o termo 
do prazo de oposição até à completa excussão do património do devedor originário.

12ª). Reitera -se, no momento da penhora de bens pessoais do ora recorrente, não está demonstrada 
nem a inexistência de bens do devedor originário, nem tão pouco está calculada a sua insuficiência, 
por forma a que se tornasse possível avaliar a legalidade da penhora bem como a admissibilidade da 
extensão com que a mesma foi realizada sobre bens do responsável subsidiário.

Termos em requer a V. Ex.cia sejam as presentes alegações recebidas, por estarem em tempo, 
concedendo a douta decisão do Tribunal ad quem, provimento ao recurso, por provado, revogando o 
douto Acórdão do TCA Sul, dando assim sem efeito a penhora levada a efeito sobre bens do responsável 
subsidiário, na medida em que precedeu esta a penhora de bens do devedor originário, não se mostrando 
este património completamente excutido.

2. O MºPº emitiu o parecer que consta de fls.161, no qual defende a rejeição do recurso por falta 
de verificação dos requisitos previstos no artº 150º do CPTA

3. Colhidos os vistos cabe agora decidir.
4. Com interesse para a decisão foram dados como provados pelas instâncias os seguintes factos:
A) O Serviço de Finanças de Loures 1 instaurou contra a sociedade «BGV  - Gestão Imobiliária 

Lda» o processo de execução fiscal n.º 1520200501015966, para cobrança coerciva de dívida prove-
niente de Imposto de Selo, no montante de €131,25 e acrescido (cfr. autuação e certidão de dívida, a 
fls. l a 3 do processo de execução fiscal apenso)]

B) Em 8 -2 -2006, foram apensados ao processo de execução fiscal identificado na alínea antecedente 
os seguintes processos de execução fiscal:

1520200501043722, para cobrança coerciva de IMI no valor de €1.869,15; 1520200501069942, 
para cobrança coerciva de IRS no valor de €62,00;

1520200501099930, para cobrança coerciva de IRS no valor de €55,00;
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1520200501111442, para cobrança coerciva de IRS no valor de €55,00;
152020050105295, para cobrança coerciva de IMI no valor de €10.405,21;
1520200501070819, para cobrança coerciva de IRS no valor de €62,00; e
1520200501108921, para cobrança coerciva de IMI no valor de €9.389,61 (cfr. termo de apensação, 

a fls. 5 do processo de execução fiscal apenso).
C) Por despacho do Chefe do Serviço de Finanças de Loures l, de 8 -2 -2006, e por a sociedade 

executada não possuir quaisquer bens penhoráveis, foi determinada a preparação do processo de exe-
cução fiscal e apensos identificados nas alíneas antecedentes para efeitos de reversão, entre outros, 
contra o ora reclamante, na qualidade de responsável subsidiário (cfr. despacho, a fls. 34 do processo 
de execução fiscal apenso);

D) Em 23 -2 -2006, o ora reclamante foi notificado do mencionado despacho para efeitos de audição 
prévia à reversão (cfr. oficio e aviso de recepção, a fls. 36 e 37 do processo de execução fiscal apenso).

E) Não tendo sido exercido o direito de audição prévia, por despacho do Chefe do Serviço de 
Finanças de Loures l, datado de 15 -3 -2006, foi determinada a reversão da execução para o responsável 
subsidiário, ora reclamante, e a citação pessoal do mesmo, nos termos do artigo 160º do CPPT (cfr. 
informação e despacho, a fls. 56 a 58 do processo de execução fiscal apenso).

F) Em 28 -3 -2006, o ora reclamante foi citado da reversão para, no prazo de 30 dias, efectuar o 
pagamento da quantia exequenda no processo de execução fiscal n.º 1520200501015966 e apensos 
(com os nºs 1520200501043722, relativo a IMI no valor de €1.869,15;

1520200501099930, relativo a IRS no valor de €55,00; 152020050104295, relativo a IMI no valor 
de €7.067,59; 1520200501111442, relativo a IRS no valor de €55,00; e 1520200501108921, relativo a 
IMI no valor de €7.067,59), perfazendo o montante de €16.114,33, beneficiando da dispensa do paga-
mento de juros de mora e custas, requerer o pagamento em prestações e ou a dação em pagamento ou, 
então, deduzir oposição judicial ao processo executivo com os fundamentos previstos no artigo 204º 
do CPPT (cfr. avisos de citação e recepção, a fls. 71 e 72 do processo de execução fiscal apenso).

G) O ora reclamante, através de requerimento apresentado em 26 -4 -2006, rectificado em 26 -5 -2006, 
referindo ter sido citado na qualidade de responsável subsidiário, requereu o pagamento em prestações 
do montante em dívida, salvo as quantias relativas a IRS que desde já se propõe a pagar, oferecendo 
como garantia para o bom pagamento da dívida o prédio rústico, inscrito na matriz cadastral da freguesia 
de Canha, concelho do Montijo, sob o artigo 5º, Secção A3, descrito na Conservatória do Registo Pre-
dial do Montijo sob o número 352  - Canha (cfr. requerimentos, a fls. 74 e 75 do processo de execução 
fiscal apenso).

H) Em 31 -3 -2008, foi elaborada informação tendo por objecto o requerimento mencionado na 
alínea antecedente, com o seguinte teor, em transcrição parcial:

«Para os devidos efeitos, cumpre -me informar V. Ex.cia que nos processos de execução fiscal em 
epígrafe, foi apresentado a 2006.04.26 Pedido de Pagamento em Prestações. Os processos em causa 
são os seguintes:

 -1520200501015966  - Instaurado a 2005.04.17, relativamente ao Imposto de Selo do ano de 2004, 
no valor de €131,25. A quantia exequenda foi paga em 2005.04.19, ficando assim a faltar o pagamento 
dos juros e das custas neste processo.

 -1520200501043722  - Instaurado a 2005.06.09, relativamente ao IMI do ano de 2003, no valor 
de €1.869,15. Foi anulado, por Reclamação Graciosa, o valor de €1.866,65, ficando assim a faltar 
€2,50 e respectivos juros de mora e custas.

 -1520200501054295  - Instaurado a 2005.06.09, relativamente ao IMI do ano de 2004, no valor 
de €10.405,21. Foi anulado, por Reclamação Graciosa, o valor de €8.210,01, ficando assim a faltar 
€2.195,20 e respectivos juros de mora e custas.

 -1520200501069942  - Instaurado em 2005.06.19, relativamente ao IRS do mês 08 do ano de 2004, 
no valor de €62,00. A quantia exequenda foi paga em 2005.06.20, ficando assim a faltar o pagamento 
dos juros e das custas neste processo.

 -1520200501070819  - Instaurado em 2005.06.20, relativamente ao IRS do mês 09 do ano de 2004, 
no valor de €62,00. A quantia exequenda foi paga em 2005.06.20, ficando assim a faltar o pagamento 
dos juros e das custas neste processo.

 -1520200501099930  - Instaurado em 2005.10.17, relativamente ao IRS do mês 07 do ano de 2005, 
no valor de €55,00. A quantia exequenda foi paga em 2007.05.21, ficando assim a faltar o pagamento 
dos juros e das custas neste processo.

 -1520200501198921  - Instaurado a 2005.10.24, relativamente ao IMI do ano de 2004, no valor 
de €9.389,61. Foi anulado, por Reclamação Graciosa, o valor de €7.194,41, ficando assim a faltar 
€2.195,20 e respectivos juros de mora e custas.

 -1520200501111442  - Instaurado em 2005.10.27, relativamente ao IRS do mês 08 do ano de 2005, 
no valor de €55,00. A quantia exequenda foi paga em 2007.05.21, ficando assim afoitar o pagamento 
dos juros e das custas neste processo.
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Quanto ao exposto cumpre -me dizer que o contribuinte foi citado na qualidade de responsável 
subsidiário a 2006 -03 -28, tendo requerido o pagamento em regime prestacional, nos termos do n.º l 
do art.º 196º do CPPT, com excepção das dívidas relativas a IRS, as quais se dispôs a efectuar o 
pagamento.

O n.º 5 do art.º 196º do CPPT estabelece a previsão de 36 prestações mensais para o pagamento 
da dívida, sendo que o valor de cada uma delas não poderá ser inferior a l unidade de conta, o que 
não acontece neste caso (ver simulação do plano prestacional em anexo).

Para efeitos de garantia, nos termos do artº 799º do CPPT, o contribuinte indica o imóvel:
1. Prédio rústico, inscrito na matriz cadastral da freguesia de Canlia, concelho do Montijo, sob 

o artº 5º, Secção A3.
Tal imóvel já se inclui na garantia dada para o pedido de pagamento em prestações no processo 

de execução fiscal n.º 1520200391000918 e Apensos, pelo que para este processo não existe qualquer 
constituição de garantia.

O valor total em dívida ascende a € 6.115,65, pelo que nos termos do n.º 5 do art.º 196º do CP 
PT, garantia aprestar será de €7.644,56.» (cfr. informação, a fls. 89 a 91 do processo de execução 
fiscal apenso).

I) Por despacho do Chefe do Serviço de Finanças de Loures 1, datado de 2 -4 -2008, foi deferido 
o pedido de pagamento em prestações referido em G) que antecede, em 36 prestações, e desde que 
fosse prestada garantia pelo montante indicado (cfr. despacho, a fls. 89 do processo de execução fiscal 
apenso).

J) Em 17 -4 -2008, foi o ora reclamante notificado do despacho mencionado na alínea antecedente, 
e para, no prazo de 15 dias, prestar garantia idónea no valor de €7.644,56, nos termos do disposto no 
artigo 199º, n.º l do CPPT (cfr. oficio e aviso de recepção, a fls. 106 e 107 do processo de execução 
fiscal apenso).

K) Em 1 -7 -2010, o ora reclamante apresentou, no Serviço de Finanças de Loures l, um re-
querimento de arguição de nulidade por falta de citação no âmbito do processo de execução fiscal 
n.º 1520200501015966 e apensos, alegando que a citação efectuada não foi concretizada através de 
citação pessoal (cfr. requerimento, a fls. 119 do processo de execução fiscal apenso).

L) Em resposta ao referido requerimento, o Chefe do Serviço de Finanças de Loures l informou 
o ora reclamante, através do ofício n.º 3388, de 15 -7 -2010, do seguinte:

«Relativamente aos processos de execução fiscal n.º 15202003910000918 e aps. e 1520200501015966 
e aps., informo que foi citado na qualidade de responsável subsidiário em 26 -03 -28.

Informa -se ainda que em 2006 -04 -26 foi recebido neste Serviço, um requerimento, mencionando 
que tendo sido citado na qualidade de responsável subsidiário, solicitava o pagamento em prestações» 
(cfr. oficio, a fls. 118 do processo de execução fiscal apenso).

M) No âmbito do processo de execução fiscal n.º 1520200501015966 e apensos, e por falta de 
pagamento pontual do plano prestacional autorizado, foi, em 2 -12 -2010, efectuada a penhora de dois 
imóveis, correspondentes às fracções autónomas designadas pelas letras “U” e “V” do prédio urbano 
inscrito na matriz predial respectiva sob o artigo 757º, da freguesia de Samora Correia (cfr. informação 
oficial e docs., a fls. 4 e 66 a 71 dos autos);

N) Em 22 -12 -2010, deu entrada no Serviço de Finanças de Loures l a petição da presente reclamação 
de actos do órgão da execução fiscal (cfr. carimbo aposto na primeira página da p.i a fls. 12 dos autos).

5. O artº 150º do CPTA, determina o seguinte:
“1—Das decisões proferidas em segunda instância pelo Tribunal Central Administrativo pode 

haver, excepcionalmente, revista para o Supremo Tribunal Administrativo quando esteja em causa 
a apreciação de uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se revista de importância 
fundamental ou quando a admissão do recurso seja claramente necessária para uma melhor aplica-
ção do direito.

2—A revista só pode ter como fundamento a violação de lei substantiva ou processual.
3—Aos factos materiais fixados pelo tribunal recorrido, o tribunal de revista aplica definitivamente 

o regime jurídico que julgue adequado.
4—O erro na apreciação das provas e na fixação dos factos materiais da causa não pode ser 

objecto de revista, salvo havendo ofensa de uma disposição expressa de lei que exija certa espécie de 
prova para a existência do facto ou que fixe a força de determinado meio de prova.

5—A decisão quanto à questão de saber se, no caso concreto, se preenchem os pressupostos do 
n.º 1 compete ao Supremo Tribunal Administrativo, devendo ser objecto de apreciação preliminar 
sumária, a cargo de uma formação constituída por três juízes de entre os mais antigos da Secção de 
Contencioso Administrativo”.

Sendo assim, há que dar agora cumprimento ao n.º 5 desta norma, adaptada ao Contencioso Tri-
butário, apurando -se se, efectivamente, ocorrem os requisitos enunciados no n.º 1 acima transcrito.

5.1. Interpretando aquele transcrito n.º 1, tem este Supremo Tribunal vindo a acentuar, repeti-
damente, que, pela sua estrutura, pelos requisitos que condicionam a sua admissibilidade e ainda e 
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principalmente, pela nota de excepcionalidade expressamente estabelecida na lei, não deve aquele 
recurso ser entendido como um recurso generalizado de revista mas como um recurso que apenas 
poderá ser admitido num número limitado de casos previstos naquele preceito interpretado a uma 
luz fortemente restritiva (Neste sentido, v. o Acórdão desta Secção do STA de 24/05/05  - Processo 
n.º 579/05).

Deste entendimento comunga também, o Prfº Mário Aroso, quando escreve que “não se pretende 
generalizar o recurso de revista, com o óbvio inconveniente de dar causa a uma acrescida morosidade 
na resolução final dos litígios”, cabendo ao STA “dosear a sua intervenção, por forma a permitir que 
esta via funcione como uma válvula de segurança do sistema”. (Cfr. O Novo Regime do Processo 
nos Tribunais Administrativos, 2.ª edição, p. 323 e Comentário ao Código de Processo nos Tribunais 
Administrativos, 2005, p. 150 e ss.)

Deste modo, a admissão deste tipo de recurso depende:
a) da necessidade de apreciação de uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se 

revista de importância fundamental
b) de a apreciação do recurso ser claramente necessária para uma melhor aplicação do direito.
Ocorrerá o 1º requisito quando se verificar uma relevância prática que tenha como ponto obri-

gatório de referência, o interesse objectivo, isto é, a utilidade jurídica da revista e esta, em termos de 
capacidade de expansão da controvérsia de modo a ultrapassar os limites da situação singular e não uma 
mera relevância teórica medida pelo exercício intelectual, mais ou menos complexo, que seja possível 
praticar sobre as normas discutidas.

Quanto ao 2º requisito  - a melhor aplicação do direito  - há -de resultar da possibilidade de repeti-
ção, num número indeterminado de casos futuros, em termos de garantia de uniformização do direito” 
(Neste sentido, v., entre outros, os Acórdãos desta Secção do STA de 20/05/09  - Processo n.º 295/09 e 
de 29.06.2011 - Processo n.º 0568/11).

Ainda de acordo com o que ficou escrito no Acórdão desta Secção do STA de 30/05/07 - Processo 
n.º 0357/07:

“(…) o que em primeira linha está em causa no recurso excepcional de revista não é a solução 
concreta do caso subjacente, não é a eliminação da nulidade ou do erro de julgamento em que porven-
tura caíram as instâncias, de modo a que o direito ou interesse do recorrente obtenha adequada tutela 
jurisdicional. Para isso existem os demais recursos, ditos ordinários. Aqui, estamos no campo de um 
recurso excepcional, que só mediatamente serve para melhor tutelar os referidos direitos e interesses. 
Em primeira linha, o que se visa é submeter à apreciação do tribunal de revista excepcional a aprecia-
ção de uma questão que, pela sua importância jurídica ou social, tenha importância fundamental; ou 
permitir a pronúncia desse mesmo tribunal quando ela seja claramente necessária para uma melhor 
aplicação do direito”.

Vejamos se no caso dos autos estão preenchidos estes requisitos.
5.2. A questão suscitada no presente recurso é a de saber se a execução fiscal deve prosseguir 

contra o devedor subsidiário sem que se encontre excutido o património do devedor originário.
Ora, esta questão, bem como a dos respectivos requisitos, encontra -se, hoje, esgotada em termos 

de uma jurisprudência pacífica, reiterada e uniforme deste Supremo Tribunal Administrativo. (Neste 
sentido, entre outros, v., os Acórdãos do Pleno desta Secção do STA, de 15/03/00 – Processo n.º 21.371, 
de 27/06/01  - Processo n.º 23.172 e de 27/11/02 – Processo n.º 26.351 e desta Secção de 13/04/05 
 -Processo n.º 100/05 e de 28/9/06  - Processo n.º 488/06).

Assim sendo, não se vê como uma decisão sobre esta questão, em termos de revista excepcional, 
“seja claramente necessária” para uma melhor aplicação do direito, nos expressos termos do artº 150º, 
n.º 1, citado.

Aliás, ao fim e ao cabo, o que o recorrente demonstra é a sua discordância com a fixação da ma-
téria de facto (conclusões 5ª a 12ª).

Mas, tal como resulta do n.º 4 do artº 150º acima transcrito “O erro na apreciação das provas 
e na fixação dos factos materiais da causa não pode ser objecto de revista, salvo havendo ofensa 
de uma disposição expressa de lei que exija certa espécie de prova para a existência do facto ou 
que fixe a força de determinado meio de prova “, situação de ofensa que não ocorre no caso dos 
autos.

Sendo assim, e tal como se decidiu em caso idêntico no Acórdão deste Supremo Tribunal, 
de 30.03.2011 -Processo n.º 0116/2011, que aqui seguimos de perto, o recurso não pode ser ad-
mitido.

6. Nestes termos e uma vez que não se verificam os requisitos expressos no n.º 1 do artº 150º do 
CPTA, acorda -se em não admitir o presente recurso.

Custas pela recorrente.

Lisboa, 2 de Novembro de 2011. — Valente Torrão (relator) — Pimenta do Vale — António 
Calhau. 
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 Acórdão de 2 de Novembro de 2011.

Assunto:

Execução fiscal. Penhora. Pensão de reforma. Impenhorabilidade. Ataque à sen-
tença.

Sumário:

 I — Deve entender -se como forma válida de atacar a decisão recorrida que se pro-
nunciou sobre o mérito da causa a defesa das razões que, no entender do recor-
rente, devem levar à sua procedência, ainda que nas conclusões de recurso não 
se contenham referências explícitas à decisão recorrida, sendo suficiente que as 
alegações e respectivas conclusões, globalmente consideradas, constituam uma 
crítica perceptível àquela decisão.

 II — Nos termos do art. 824.º, n.ºs 1, alínea b), e 2, do CPC, a pensão de reforma que 
não exceda três salários mínimos nacionais à data de cada apreensão apenas é 
penhorável na medida de 1/3, mas desde que os 2/3 remanescentes sejam de valor 
igual ou superior ao salário mínimo nacional (só se admitindo que este limite mí-
nimo não seja respeitado se o executado tiver outros rendimentos ou se o crédito 
exequendo for por alimentos).

 III — No cômputo da parte penhorável não pode incluir -se a quantia que o executado 
se obrigou a pagar mensalmente à sua ex -mulher a título de alimentos e que lhe 
é descontada directamente da sua pensão, se esse desconto não é feito no âmbito 
de penhora, mas em consequência de autorização que foi por ele voluntariamente 
dada à entidade pagadora da pensão.

Processo n.º 909/11 -30.
Recorrente: A….…
Recorrido: Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, I.P.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Francisco Rothes.

1. RELATÓRIO
1.1 A…….. (adiante Executado, Reclamante ou Recorrente) reclamou junto do Juiz do Tribunal 

Administrativo e Fiscal de Castelo Branco da decisão do Instituto de Gestão Financeira da Segurança 
Social (adiante Exequente ou Recorrida) que, na execução fiscal que contra ele instaurou, ordenou a 
penhora mensal de € 80,60 da sua pensão de reforma. Alegou o Executado que a penhora viola o dis-
posto no art. 824.º, n.º 1, alíneas a) e b), do Código de Processo Civil (CPC), na medida em que, sendo 
a sua pensão de € 901,57, o desconto de € 300,00 que nela é feito mensalmente a título de alimentos 
devidos à ex -mulher «atinge quase o terço do valor da pensão que ao reclamante vem sendo paga apenas 
sobrando, para penhora dentro do terço penhorável, o valor de 0,52 euros» (1).

1.2 O Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Castelo Branco julgou a reclamação improce-
dente.

1.3 O Reclamante não se conformou com essa sentença e dela interpôs recurso para o Supremo 
Tribunal Administrativo, apresentando com o requerimento de interposição do recurso as respectivas 
alegações, que resumiu em conclusões do seguinte teor:

«I  - O recorrente aufere do Centro Nacional de Pensões uma pensão mensal do valor de 901,57 
euros.

II  - Por força da sentença [sic] proferida pela Conservatória do Registo Civil de Elvas foi decretado 
o divórcio entre o recorrente e sua ex -mulher B……

III  - Por força da mesma sentença ao recorrente vem sendo descontado a título de alimentos pagos 
a sua ex -mulher B…….. a quantia mensal de 300,00 euros, cujo valor lhe é deduzido directamente na 
pensão que aufere paga pelo Centro Nacional de Pensões;

IV  - Por força do disposto no artº 824 n.º 1 alínea a) e b) do C. Proc. Civil “são impenhoráveis 
dois terços do vencimento, salários ou prestações de natureza semelhante auferidos pelo executado”.

V  - Por força do disposto no artº 824 n.º 1 alínea a) e b) do C. Proc. Civil apenas é penhorável ao 
recorrente a quantia de 300,52 euros.

VI  - O desconto que lhe é feito mensalmente pela própria entidade pagadora da pensão (Centro 
Nacional de Pensões), do valor de 300,00 euros de alimentos para sua ex -mulher B…….., atinge quase 
o terço do valor da pensão que ao recorrente vem sendo paga apenas sobrando, para penhora, dentro 
do terço penhorável, o valor de 0,52 euros.
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VII  - A penhora que lhe vem sendo feita desde Fevereiro de 2011 da quantia de 80,60 euros viola 
de forma flagrante o disposto no artº 824 n.º 1 alínea a) e b) do C. Proc. Civil por, com tal desconto, 
se estar a descontar ao recorrente um valor de 80,08 euros a mais do que a quantia que legalmente lhe 
poderá ser penhorada (1/3) nos termos da citada disposição do processo civil (Artº 824 n.º 1 alíneas a) 
e b) do C.P.C).

VIII  - A decisão recorrida viola manifestamente o disposto no artº 824, n.º 1 alínea a) e b) do C. 
Proc. Civil por a penhora objecto de reclamação ultrapassar o terço penhorável do valor da reforma do 
recorrente, para além da sua concretização não ter sido ordenada pelo Juiz do processo, nem a situação “sub 
judice” integrar qualquer das excepções previstas e reguladas nos n.ºs 2 a 9 do artº 824 do C. Proc. Civil.

IX  - O Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social I.P. deverá, por isso, restituir ao re-
corrente a quantia que vem penhorando ao recorrente, para além do valor legalmente admitido (1/3), 
cujo valor perfaz já a quantia de 320,32 euros (Fevereiro, Março, Abril e Maio) bem assim todos os 
demais valores que na pendência da apreciação desta reclamação venham a ser -lhe descontados, cada 
mês, para além do mês de Maio de 2011 último que à data da apresentação da presente reclamação lhe 
foi descontado.

Nestes termos e nos demais de direito que V. Exas doutamente suprirão deve o presente recurso 
ser julgado procedente por provado, revogando -se a decisão recorrida e ordenando -se em conformidade 
com as conclusões do presente recurso, com todas as consequências legais, assim se fazendo

JUSTIÇA».
1.4 O recurso foi admitido a subir imediatamente, nos próprios autos e com efeito suspensivo.
1.5 O Exequente não contra alegou.
1.6 Recebidos os autos neste Supremo Tribunal Administrativo, foi dada vista ao Ministério 

Público e o Procurador -Geral Adjunto emitiu parecer no sentido de que seja negado provimento ao 
recurso, remetendo para a posição assumida pelo Representante do Ministério Público junto do Tribunal 
Administrativo e Fiscal de Castelo Branco.

1.7 Dispensaram -se os vistos dos Juízes adjuntos, atento o carácter urgente do processo.
1.8 A questão suscitada pelas alegações de recurso e respectivas conclusões é a de saber se a sen-

tença recorrida fez correcto julgamento quando considerou que a penhora contra a qual foi deduzida a 
presente reclamação não viola o disposto no art. 824.º, n.º 1, alínea b), do CPC (2).

2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1 DE FACTO
A sentença recorrida efectuou o julgamento da matéria de facto nos seguintes termos:
«Com interesse para a decisão a proferir fixa -se a seguinte matéria de facto:
1  - Foi instaurado o processo de execução fiscal n.º 1201200501001817, o qual tem na sua origem 

uma dívida de contribuições e cotizações para a Segurança Social respeitante aos meses de Maio e Julho 
do ano de 2002 a Janeiro de 2005 e de Dezembro de 2005 a Junho de 2006, no valor de 103.186,36 €, 
acrescido de juros de mora e custas processuais no montante de 28.259,36 € e 602,02 €, respectivamente, 
contra a sociedade comercial “A………………., Lda”;

2  - Porquanto o aqui autor era único sócio -gerente da aludida sociedade foi a mesma revertida 
contra si;

3  - O autor foi citado para a execução em data não apurada;
4  - O autor aufere pensão que mensalmente lhe é paga pelo Centro Nacional de Pensões do ISS, 

IP no valor de 901,67 €;
5  - O autor acordou no processo de divórcio levado a cabo com a sua ex -mulher pagar mensalmente 

à mesma a quantia de 300,00 € a título de pensão de alimentos, a qual é transferida pelo ISS, IP – Centro 
Nacional de Pensões, através de desconto directo para a conta bancária de que aquela é titular;

6  - O órgão de execução fiscal determinou que, para satisfação da dívida exequenda em causa no 
processo, procedesse o Centro Nacional de Pensões à dedução mensal de 80,60 € na pensão auferida 
pelo autor com início no mês de Fevereiro de 2011;

7  - A notificação do autor relativamente à penhora determinada foi expedida com data de 
22/01/2011;

8  - Em 24/05/2011 o autor deu entrada ao requerimento que originou a presente reclamação.
Com interesse para a decisão nada mais se provou de relevante».
2.2 DE DIREITO
2.2.1 A QUESTÃO A APRECIAR E DECIDIR
O Executado insurgiu -se através da reclamação prevista no art. 276.º do CPPT contra a penhora 

ordenada nos presentes autos, a efectuar por desconto mensal de 80,60 € na sua pensão de reforma.
Alegou, em síntese, o seguinte:
• nos termos do disposto no art. 824.º, n.º 1, alínea b), do CPC, são impenhoráveis 2/3 da sua 

pensão de reforma, que é do valor de € 901,57 por mês;
• após o desconto de € 300,00 na sua pensão por força dos alimentos que se obrigou a pagar à sua 

ex -mulher, apenas resta «para penhora dentro do terço penhorável, o valor de 0,52 euros»;
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• o órgão de execução fiscal ao ordenar a penhora de € 80,60 não atendeu a que, após os referidos 
desconto e penhora, apenas resta da pensão de reforma o valor mensal de € 485,00, inferior a 2/3 do 
seu valor e, por isso, que tal penhora viola o disposto no art. 824.º, n.º 1, alínea b), do CPC.

A reclamação foi julgada improcedente pelo Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Castelo 
Branco, que considerou, em resumo, que a impenhorabilidade a que se refere a alínea b) do n.º 1 do 
art. 824.º do CPC deve ser aferida tendo também em conta o n.º 2 do mesmo artigo; assim, na interpre-
tação que fez daqueles preceitos, como após os referidos desconto e penhora, o valor restante da pensão 
mensal do Executado é de € 520,97, que excede o salário mínimo nacional – fixado em € 485,00 –, a 
penhora não enferma da ilegalidade que lhe vem assacada.

O Executado não se conformou com a sentença e dela recorre para este Supremo Tribunal Ad-
ministrativo.

Os recursos jurisdicionais, como meios de impugnação das decisões dos tribunais, visando alterá -las 
ou anulá -las após reexame da matéria de facto e ou de direito nelas apreciada, exigem que nas alegações 
e respectivas conclusões o recorrente especifique os fundamentos por que discorda da decisão recorrida e 
pretende a revogação do que ficou decidido. É o que resulta do disposto no art. 690.º, n.º 1, do CPC (3).

Ora, nas alegações de recurso e respectivas alegações, o Recorrente alheia -se da fundamentação 
aduzida na sentença e limita -se a reiterar a argumentação que aduziu na petição inicial, o que nos po-
deria fazer questionar a admissibilidade do recurso.

De acordo com a que se nos afigura ser a melhor jurisprudência (4), é de admitir como forma 
de atacar a decisão recorrida que se pronunciou sobre o mérito da causa a defesa das razões que, no 
entender do recorrente, devem levar à sua procedência. Segundo essa jurisprudência, o ónus de alegar 
do recorrente não exige que se afronte directamente a sentença recorrida, dizendo que esta está errada, 
ou que está mal, ou que é injusta, ou que é ilegal, bastando que as alegações de recurso e respectivas 
conclusões constituam uma crítica perceptível àquela sentença.

Subscrevemos essa posição, que se baseia no entendimento de que a nossa lei processual não 
exige o uso de fórmulas sacramentais para a prática de actos das partes no processo e que neste se 
procure evitar, sempre que possível, que a parte perca o pleito por motivos puramente formais: que a 
forma prevaleça sobre o fundo (5).

No caso sub judice o Recorrente pretende inequivocamente atacar a sentença recorrida, como 
resulta, quer do requerimento de interposição do recurso quer, sobretudo, da forma como iniciou e 
terminou as suas alegações. Se o recorrente reitera o que afirmou na sua petição inicial e não foi aco-
lhido pelo tribunal de 1.ª instância é porque discorda do que neste foi decidido e porque pretende que 
o tribunal ad quem verifique se a decisão recorrida deve ou não manter -se na ordem jurídica. Trata -se 
de uma forma perfeitamente legítima de manifestar discordância com a sentença e de suscitar a sua 
reapreciação pelo tribunal de hierarquia superior. Poderá é sujeitar -se a que o tribunal de recurso, na 
ausência da concretização dos motivos da discordância, caso subscreva a tese da sentença, se limite a 
remeter para os fundamentos da mesma.

Dito isto, passemos a averiguar se a sentença fez correcto julgamento quando decidiu que a pe-
nhora ordenada nos presentes autos, de parte da pensão do Executado, não contende com os limites de 
intangibilidade definidos na alínea b) do n.º 1 do art. 824.º do CPC.

2.2.2 DA IMPENHORABILIDADE DE PARTE DA PENSÃO
Nos termos do art. 821.º, n.º 1 do CPC, «[e]stão sujeitos à execução todos os bens do devedor 

susceptíveis de penhora que, nos termos da lei substantiva, respondem pela dívida exequenda», regra 
em sintonia com o art. 601.º do Código Civil, que estabelece que «[p]elo cumprimento da obrigação 
respondem todos os bens do devedor susceptíveis de penhora, sem prejuízo dos regimes especialmente 
estabelecidos em consequência da separação de patrimónios»; existem, no entanto, algumas limitações 
à penhorabilidade de bens, designadamente, as previstas nos arts. 822.º a 824.º do CPC, que deverão 
aplicar -se na penhora de bens na execução fiscal, ex vi da alínea e) do art. 2.º do CPPT (6).

No caso, interessa -nos considerar a impenhorabilidade parcial de bens prevista no art. 824.º do 
CPC, na redacção que lhe foi dada pelo Decreto -Lei n.º 226/2008, de 20 de Novembro:

«1  - São impenhoráveis:
a) Dois terços dos vencimentos, salários ou prestações de natureza semelhante, auferidos pelo 

executado;
b) Dois terços das prestações periódicas pagas a título de aposentação ou de outra qualquer re-

galia social, seguro, indemnização por acidente ou renda vitalícia, ou de quaisquer outras pensões de 
natureza semelhante.

2  - A impenhorabilidade prescrita no número anterior tem como limite máximo o montante equi-
valente a três salários mínimos nacionais à data de cada apreensão e como limite mínimo, quando o 
executado não tenha outro rendimento e o crédito exequendo não seja de alimentos, o montante equi-
valente a um salário mínimo nacional.

3  - Na penhora de dinheiro ou de saldo bancário de conta à ordem, é impenhorável o valor global 
correspondente a um salário mínimo nacional.
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4  - A requerimento do executado, o agente de execução, ouvido o exequente, isenta de penhora 
os rendimentos daquele, pelo prazo de seis meses, se o agregado familiar do requerente tiver um rendi-
mento relevante para efeitos de protecção jurídica igual ou inferior a três quartos do valor do Indexante 
de Apoios Sociais.

5  - A requerimento do executado, o agente de execução, ouvido o exequente, reduz para metade 
a parte penhorável dos rendimentos daquele, pelo prazo de seis meses, se o agregado familiar reque-
rente tiver um rendimento relevante para efeitos de protecção jurídica superior a três quartos e igual 
ou inferior a duas vezes e meia do valor do Indexante de Apoios Sociais.

6  - Para além das situações previstas nos n.ºs 4 e 5, a requerimento do executado, pode o agente de 
execução, ouvido o exequente, propor ao juiz a redução, por período que considere razoável, da parte 
penhorável dos rendimentos, ponderados o montante e a natureza do crédito exequendo, bem como as 
necessidades do executado e do seu agregado familiar.

7  - O agente de execução pode, a requerimento do exequente e ponderados o montante e a natureza 
do crédito exequendo e o estilo de vida e as necessidades do executado e do seu agregado familiar, ou-
vido o executado, propor ao juiz o afastamento do disposto no n.º 3 e reduzir o limite mínimo imposto 
no n.º 2, salvo no caso de pensão ou regalia social.

8  - As decisões do agente de execução previstas nos n.ºs 4 a 7 são fundamentadas e susceptíveis 
de reclamação para o juiz.

9  - As propostas enviadas pelo agente de execução ao tribunal nos termos dos n.ºs 6 e 7 contêm 
um projecto de decisão fundamentada que o juiz pode sustentar».

A leitura do preceito revela -nos, no que ora nos interessa considerar, que a pensão de reforma que 
não exceda três salários mínimos nacionais à data de cada apreensão apenas é penhorável na medida de 
1/3, mas desde que os 2/3 remanescentes sejam de valor igual ou superior ao salário mínimo nacional 
(só se admitindo que este limite mínimo não seja respeitado se o executado tiver outros rendimentos ou 
se o crédito exequendo for por alimentos). Ou seja, a parte impenhorável dessa pensão é de 2/3, mas se 
esta fracção for inferior ao salário mínimo nacional há que elevá -la, até coincidir com o valor deste (7).

Bem se compreende a teleologia do preceito: o legislador pretendeu deixar intocado um rendimento 
mínimo idêntico ao salário mínimo nacional por considerar que, por via de regra, será o indispensável 
para assegurar a subsistência do executado em termos conformes com o princípio constitucional da 
dignidade humana (8).

No caso sub judice, o Executado alega que a penhora ofende a regra da intangibilidade dos 2/3 
da sua pensão, fixada pelo art. 824.º, n.º 2, alínea b), do CPC.

Salvo o devido respeito, sem razão. Vejamos:
A pensão do Executado ascende a € 901,57, motivo por que a penhora ordenada, do montante 

mensal de € 80,60, se situa bem dentro da respectiva fracção penhorável (1/3), que é de € 300,51, sendo 
que esta não carece de qualquer correcção uma vez que os 2/3 que constituem a parte impenhorável (€ 
601,04) excedem o valor fixado para o salário mínimo nacional que, como bem se referiu na sentença, 
foi fixado em € 485,00 pelo Decreto -Lei n.º 143/2010, de 31 de Dezembro.

Salvo o devido respeito, não há motivo para incluir nessa fracção penhorável da pensão o montante 
de € 300,00 que o Executado acordou com a ex -mulher pagar -lhe mensalmente a título de alimentos, 
pois esta quantia não está a ser penhorada. O facto de a quantia estar a ser descontada directamente na 
pensão do Executado resulta do acordo celebrado entre este e a sua ex -mulher e da autorização que foi 
por ele voluntariamente dada à entidade pagadora da pensão; não resulta de penhora alguma que, como é 
sabido, constitui um acto de «apreensão de bens e sua afectação aos fins do processo de execução» (9).

Assim, se bem que por motivos diversos dos aduzidos na sentença recorrida, entendemos que a 
pretensão do Executado não pode proceder, motivo por que será negado provimento ao recurso.

2.2.3 CONCLUSÕES
Preparando a decisão, formulamos as seguintes conclusões:
I  - Deve entender -se como forma válida de atacar a decisão recorrida que se pronunciou sobre 

o mérito da causa a defesa das razões que, no entender do recorrente, devem levar à sua procedência, 
ainda que nas conclusões de recurso não se contenham referências explícitas à decisão recorrida, sendo 
suficiente que as alegações e respectivas conclusões, globalmente consideradas, constituam uma crítica 
perceptível àquela decisão.

II  - Nos termos do art. 824.º, n.ºs 1, alínea b), e 2, do CPC, a pensão de reforma que não exceda 
três salários mínimos nacionais à data de cada apreensão apenas é penhorável na medida de 1/3, mas 
desde que os 2/3 remanescentes sejam de valor igual ou superior ao salário mínimo nacional (só se 
admitindo que este limite mínimo não seja respeitado se o executado tiver outros rendimentos ou se o 
crédito exequendo for por alimentos).

III  - No cômputo da parte penhorável não pode incluir -se a quantia que o executado se obrigou a 
pagar mensalmente à sua ex -mulher a título de alimentos e que lhe é descontada directamente da sua 
pensão, se esse desconto não é feito no âmbito de penhora, mas em consequência de autorização que 
foi por ele voluntariamente dada à entidade pagadora da pensão.
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3. DECISÃO
Face ao exposto, os juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Admi-

nistrativo acordam, em conferência, negar provimento ao recurso.
Custas pelo Recorrente, sem prejuízo do apoio judiciário.

Lisboa, 2 de Novembro de 2011. — Francisco Rothes (relator) — António Calhau — Isabel 
Marques da Silva.

(1) As partes entre aspas e com um tipo de letra diferente são transcrições, aqui como adiante.
(2) Apesar de o Recorrente aludir também à alínea a) do n.º 1 do art. 824.º do CPC, sendo a penhora ordenada sobre uma 

pensão, a norma a considerar é apenas a da alínea b).
(3) Disposição legal que dispõe: «O recorrente deve apresentar a sua alegação, na qual concluirá, de forma sintética, pela 

indicação dos fundamentos por que pede a alteração ou anulação da decisão».
(4) Vide, entre outros, os seguintes acórdãos da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
 - de 25 de Junho de 1997, proferido no recurso com o n.º 20.289, publicado no Apêndice ao Diário da República de 9 

de Outubro de 2000 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/1997/32220.pdf), págs. 1937 a 1941;
 - de 4 de Março de 1998, proferido no recurso com o n.º 20.799, publicado no Apêndice ao Diário da República de 8 de 

Novembro de 2001 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/1998/32210.pdf), págs. 700 a 706;
 - de 2 de Fevereiro de 2000, proferido no recurso com o n.º 22.418 e publicado no Apêndice ao Diário da República de 

21 de Novembro de 2002, II volume (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2000/32212.pdf), págs. 275 a 278.
(5) Cf. MANUEL DE ANDRADE, Noções Elementares de Processo Civil, 1979, pág. 387, a propósito da flexibilidade 

que deve temperar o princípio da legalidade das formas processuais.
(6) Cfr. JORGE LOPES DE SOUSA, Código de Procedimento e de Processo Tributário anotado e comentado, Áreas 

Editora, 6.ª edição, volume III, anotação 6 ao art. 215.º, pág. 584 e anotação 6 ao art. 218.º, pág. 592.
(7) Neste sentido, JORGE LOPES DE SOUSA, ob. e vol. cit, anotação 2 ao art. 227.º, pág. 629, que afirma que, nestas 

situações, a penhora «até ao montante equivalente a três salários mínimos nacionais à data de cada apreensão, apenas pode 
incidir sobre um terço dos mesmos [rendimentos] e, quando o executado não tenha outro rendimento e o crédito exequendo 
não seja de alimentos, não pode ser penhorado o montante equivalente a um salário mínimo nacional».

(8) Com interesse, vide o acórdão do Tribunal Constitucional com o n.º 177/2002, de 23 de Abril de 2002, proferido no 
processo com o n.º 546/01, publicado no Diário da República, I Série -A, de 2 de Julho de 2002 (http://dre.pt/pdfgratis/2002/
07/150A00.pdf), págs. 5158 a 5163, também disponível em http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20020177.html.

(9) JORGE LOPES DE SOUSA, ob. e vol. cit., anotação 2 ao art. 215.º, pág. 581. 

 Acórdão de 16 de Novembro de 2011.

Assunto:

Juros indemnizatórios. Artºs 43º e 100º da LGT. Execução de julgados.

Sumário:

 I — É o título executivo que delimita o alcance e extensão da execução (artº 45º n.º 1 
do CPC).

 II — Não se referindo a sentença que serve de título executivo a juros, com base nela 
não podiam ser arbitrados os juros indemnizatórios peticionados.

 III — O artº 43º da LGT embora admita interpretação extensiva não opera no caso dos 
autos em que está em causa um recurso de contra -ordenação onde se obteve a 
sentença que agora se pretende executar visando -se não a impugnação de qualquer 
acto tributário de liquidação, mas sim a anulação de um despacho que fixou 
uma coima à ora recorrente. A interpretação extensiva do preceito admitida, supra 
referida, e ainda que o mesmo artigo se pudesse aplicar ao caso dos autos, não 
podia ir tão longe que pudéssemos considerar estar nele prevista a anulação do 
dito despacho administrativo, por não ter na lei um mínimo de correspondência 
verbal (artº 9º n.º 2 do CC).

 V — O artº 100º da LGT ao estabelecer a obrigatoriedade de pagamento de juros 
indemnizatórios, também para os recursos, não se aplica ao caso dos autos em 
que está em causa um recurso de contra -ordenação no qual foi decidido anular 
o despacho que fixou uma coima, desde logo porque o RGIT não remete para a 
LGT sendo certo que os recursos ali referidos são as reclamações do órgão de 
execução fiscal, originariamente previstos no artº 355º do CPT.

 VI — No caso a recorrente só poderá obter indemnização por juros indemnizatórios se 
procurar fazer valer os seus eventuais direitos por responsabilidade civil extra-
contratual no foro próprio.
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Processo n.º 132/11 -30.
Recorrente: Fealmar -Empresa de Teatro Estúdio de Lisboa, SA.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Ascensão Lopes.

Acordam em conferência, nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Admi-
nistrativo

1  - RELATÓRIO
Fealmar -Empresa de Teatro Estúdio de Lisboa SA, veio instaurar acção executiva contra a Fazenda 

Pública pedindo que a Administração Tributária fosse condenada a pagar a quantia de Eur. 2.461,78 
acrescida de juros compensatórios à taxa de 4% desde a data do seu pagamento, 22/12/2003 até integral 
restituição.

Por decisão judicial de 02/11/2010 foi julgada extinta a instância por inutilidade superveniente 
da lide, relativamente ao pedido de condenação da Administração Tributária ao pagamento de Eur. 
2.461,78 e improcedente o pedido de pagamento de juros indemnizatórios formulado.

Não se conformando recorreu para este STA apresentando alegações com as seguintes conclu-
sões:

a) A douta decisão recorrida incorre em erro de julgamento e viola o disposto nos artigos 43º e 
100º da Lei Geral Tributária, em matéria de juros indemnizatórios;

b) A Recorrente foi arguida no Processo de Contra -Ordenação n.º 3107 - 02/600976.0 no âmbito 
do qual lhe foi aplicada coima no valor de 26.587,00 €; por alegada entrega de declaração de periódica 
de IVA relativa ao mês de Setembro de 2001 sem meio de pagamento suficiente para a totalidade do 
imposto apurado;

c) A Recorrente interpôs recurso para o Tribunal Tributário de Lisboa, que correu termos na 2ª 
Unidade Orgânica sob o n.º de Proc. 1419/06.9 BELSB, o qual mereceu provimento por sentença datada 
de 12/05/2009, que anulou a coima fixada;

d) Entretanto, a Recorrente foi notificada para pagar, no âmbito do mesmo processo de contra-
-ordenação, a quantia de 2.461,78 €, paga em 22/12/2003, e a quantia de 24.169,72€, paga em 
17/11/2005;

e) Ficou demonstrado em juízo que a Recorrente, em 27/12/2002, regularizou a sua situação 
fiscal relativa àquele imposto ao abrigo do regime excepcional de regularização de dívidas do DL 
248 -A/2002, de 14 de Novembro, tendo naquela data pago o imposto devido e coima no valor de 
2.461,78 €;

f) A decisão de fixação de coima foi anulada porque se demonstrou que o montante de 2.461,78 
€, genericamente designado por «taxa de justiça» engloba, em bom rigor, as custas devidas (1% da 
quantia exequenda: 1.230,89 €) e a coima devida com beneficio da redução de 10% do mínimo legal 
cominado (10%), ou seja, 1.230,89 € (1 %), nada mais sendo devido pela Recorrente;

g) A designação de “taxa de justiça” foi inscrita pela Administração Tributária, não sendo imputável 
à Recorrente, que se limitou a liquidar os montantes que por esta lhe foram apresentados;

h) Foram restituídas à Recorrente a quantia de 24.169,72 € paga em 17/11/2005 quatro anos após 
o pagamento, isto é, em 29/10/2009, e a quantia de 2.461,78 € paga em 22/12/2003, sete anos após o 
pagamento, isto é, em 30/04/2010.

i) As coimas e respectivos pagamentos tiveram lugar apenas por erro imputável à Administração 
Tributária;

j) O entendimento do Ilustre Tribunal “a quo” sobre a (in)aplicabilidade do regime do 
artigo 43º da LGT não se mostra consentâneo com o disposto na sua redacção nem com os prin-
cípios gerais de direito;

k) Afigura -se redutor o entendimento de que no processo principal não está em causa uma divida 
tributária, pois a acção executiva em que foi proferida a douta sentença ora recorrida, resulta de uma 
sequência de actos que tiveram origem numa dívida tributária da Recorrente;

l) Acresce que a alínea b) do artigo 43º da LGT estatui a obrigatoriedade de pagamento de juros 
em caso de anulação do acto tributário, devendo entender -se que na previsão da norma cabem também 
os casos em que a anulação resulta de sentença proferida em juízo;

m) Não surgem dúvidas de que houve erro imputável à Administração Fiscal na fixação da(s) 
coima(s), pois se assim não fosse, nunca a decisão de aplicação da coima teria sido revogada, como 
foi, acrescendo que é a própria Administração Tributária a reconhecer, por escrito, que a Recorrente 
foi notificada por erro do sistema;

n) Ainda que não se entenda ser aplicável o artigo 43º da LGT, estatui o artigo 100º do 
mesmo diploma que em caso de procedência de recurso, deve ser reposta a legalidade da situação, 
pagando juros indemnizatórios, se for caso disso;
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o) O efeito directo do facto (danoso) gerador de responsabilidade civil é a obrigação de 
indemnização  - artigo 483º do Código Civil  - sendo indemnizáveis, não só os prejuízos sofridos, 
como os benefícios que se deixaram de obter;

p) Em função do erro Administração Fiscal, ficou a Recorrente desprovida dos mesmos exactos 
fundos que disponibilizou para pagar a coima que lhe foi indevidamente aplicada, sem deles poder 
dispor e dos frutos civis que poderiam ter gerado;

q) A sentença que anula a decisão de aplicação de coima deve servir de título executivo para 
o efeito jurídico nela visado: a reposição da situação anterior ao pagamento  - indevido  - da coima, 
com a necessária devolução/restituição pela administração tributária do que houver sido prestado e 
respectivos juros indemnizatórios;

r) A não ser assim, estaremos perante uma sentença de anulação do despacho que manda aplicar 
a coima coarctada de parte substancial do seu conteúdo e efeito útil, verdadeiramente inócua face à 
situação material controvertida;

s) A decisão recorrida padece assim de erro de julgamento e viola, por errada interpretação e 
aplicação, o disposto nos artigo 43º, n.º l e 100º da LGT, e bem assim o disposto nos artigos 483º, 562º, 
563º e 564º do Código Civil, que deveriam ter sido interpretados e aplicados no sentido de considerar 
que a anulação da decisão de aplicação de coima por erro imputável à Administração Tributária implica 
necessariamente o direito ao pagamento de juros indemnizatórios;

Termos em que, nos mais que V. Exas. doutamente suprirão, deve a sentença ora recorrida ser 
revogada e substituída por outra que, considerando ter havido erro da Administração Tributaria na apli-
cação à Recorrente das coimas referidas, ordene o prosseguimento da acção executiva tendo por objecto 
o pagamento coercivo de juros indemnizatórios à Recorrente, à taxa legal aplicável, sobre a quantia de 
24.169,72 € entre a data do seu pagamento, 17/11/2005, e a data da sua restituição, 29/10/2009, e ainda 
sobre a quantia de 2.461,78 €, desde a data do seu pagamento, 22/12/2003 e a data da sua restituição, 
30/04/2010, no montante, respectivamente, de 3.822,13 € e 626,44 €, com o que farão a costumada 
Justiça!

Foram apresentadas contra -alegações com as seguintes conclusões:
A  - A título de taxa de justiça e de coima, em 22/12/2003 a ora Recorrente Jurisdicional pagou a 

quantia de 2 461,78 €, a qual lhe foi devolvida em 30/04/2010, pois esse valor já fora anteriormente 
pago e para os mesmos fins.

B  - A título de coima, em 17/11/2005 a ora Recorrente Jurisdicional pagou a quantia de 24 159, 
72 €, a qual lhe foi devolvida em 29/10/2009, pois esse valor não era devido.

C  - Em consequência e porque a ora Recorrente Jurisdicional foi reembolsada da quantia de 2 
461,78 €, em 30/04/2010, restam os pedidos residuais correspondentes à actualidade e que consistem 
em: C. l  - Pagamento dos juros compensatórios incidentes sobre a quantia de 2 461, 78 €, à taxa de 4%, 
desde 22/12/2003 até 30/04/2010;

C. 2  - Pagamento dos juros compensatórios incidentes sobre a quantia de 24 169, 72 € à taxa de 
4%, desde 17/11/2005 até 29/10/2009.

D  - Da douta Sentença proferida pelo Tribunal a quo extrai -se, em síntese, o seguinte:
D. l  - A ora Recorrente Jurisdicional foi arguida num processo de contra -ordenação em 

que lhe foi aplicada uma coima no valor de 26 587,00 €; todavia e como desfecho de subse-
quente recurso para o Tribunal Tributário de Lisboa, este anulou aquele despacho de fixação 
de coima;

D. 2  - A ora Recorrente Jurisdicional foi reembolsada de todas aquelas quantias;
D. 3  - Porque a Administração Tributária não foi condenada no pagamento de qualquer quantia, 

mas apenas à devolução das quantias pagas indevidamente a título de coima e de taxa de justiça, mostra-
-se cumprida a Sentença objecto da execução originadora destes autos, não sendo devidos quaisquer 
juros indemnizatórios; isto porque, segundo consta de fls. 4 da Sentença objecto do presente Recurso 
Jurisdicional, “apenas há lugar ao pagamento de juros indemnizatórios quando se determine em processo 
de reclamação graciosa ou de impugnação judicial (tendo por objecto a liquidação de imposto) que se 
verificou um erro imputável aos serviços da Administração Fiscal num acto de liquidação dum tributo 
e que do mesmo resulte o pagamento indevido duma prestação tributária (liquidação de imposto)...”. 
E  - Com efeito, o caso sub judice não se subsume à interpretação conjugada dos art.s 43º n.º 1 e 100º, 
ambos da LGT, uma vez que:

E. 1  - Não se está perante um Imposto, nem na fase da determinação da matéria tributável, nem na 
fase de liquidação e, de igual modo, nada ocorreu em sede de reclamação graciosa, recurso hierárquico 
ou impugnação judicial;

E. 2  - Tratou -se apenas, da impugnação duma coima em que o Tribunal determinou a anulação do 
respectivo acto sancionatório, o que acarreta, como consequência, a devolução dos quantitativos pagos 
a título de coima e a título de taxa de justiça.
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F  - Perante isto, a douta Sentença recorrida só poderia terminar duma única forma, conforme veio 
a acontecer, efectivamente: a extinção da instância, por inutilidade superveniente da lide, nada existindo 
contra aquela, porquanto a mesma se limitou a aplicar a lei. Em face do exposto, deverá:

 - Negar -se total provimento ao presente Recurso Jurisdicional, porque totalmente carecida de 
qualquer apoio legal.

E, em consequência,
 - Manter -se integralmente a Sentença recorrida, com as necessárias consequências jurídicas.
O Exmo Procurador Geral Adjunto, neste STA, não emitiu parecer no entendimento de que 

não estão em causa direitos fundamentais dos cidadãos, interesses públicos especialmente relevantes 
ou algum dos bens e valores referidos no artº 9º n.º 2 CPTA (artº 146º n.º 1 in fine CPTA):

Foram colhidos os vistos legais.
2  - Fundamentação:
A decisão recorrida deu como assentes os seguintes factos:
1. A ora exequente foi arguida no processo de contra -ordenação n.º 3107 -02/600976.0 instaurado 

pelo serviço de finanças de Lisboa  - 8, no qual foi decidida a aplicação de coima no valor de EUR 
26.587,00 (cf. autos de recurso de contra -ordenação apensos, designadamente a fls. 88 -89 onde consta 
a decisão de condenação ao pagamento de contra -ordenação).

2. Da decisão de aplicação da contra -ordenação a ora exequente interpôs recurso para o Tribunal 
tributário de Lisboa, tendo o mesmo corrido termos naquele Tribunal sob o n.º 1419/06.9 BELSB, 
no qual pediu, a final, a anulação da decisão que aplicou a coima no montante de EUR 26.587,00 e a 
anulação dos termos subsequentes do processo, assim como a aceitação do “pagamento da coima, já 
efectuado como totalidade da dívida” (cf. requerimento inicial do recurso, a fls. 92 -104 dos autos de 
recurso de contra -ordenação apensos).

3. Por sentença do Tribunal Tributário de Lisboa, proferida em 25 de Maio de 2009 e tran-
sitada em julgado, o recurso de contra -ordenação n.º 1419/06.9 BELSB foi julgado procedente, 
tendo sido anulado o despacho de fixação de coima recorrido, resultando da matéria de facto 
provada que em 27 de Dezembro de 2002 a ora exequente procedeu ao pagamento do montante 
de EUR 2.461,78 referentes a “taxa de justiça”, mais resultando da fundamentação de direito que 
desse montante a quantia de EUR 1.230,89 corresponde, ao montante devido a título de coima 
pelo pagamento extemporâneo de IVA do período de Setembro de 2001, atenta a redução de 10% 
prevista no art. 3º, n.º 2 do DL 248 - A/2002, mais se concluindo que “a coima fixada no despacho 
recorrido foi paga em 27 de Dezembro de 2002, nos termos do regime excepcional de regularização 
de dívidas fiscais regulado no DL 248 -A/2002, de 14 de Novembro, pelo que o mesmo deve ser 
anulado” (cf. sentença a fls. 194 -203 dos autos de recurso de contra -ordenação apensos, cujo teor 
aqui se dá por integralmente reproduzido.

4. Em 30 de Abril de 2010, a Administração tributária efectuou o reembolso da quantia de EUR 
2.461,78 à ora exequente (cf. fls. 61, dos autos).

5. O requerimento inicial do presente processo de execução deu entrada no Tribunal em 18 de 
Março de 2010 (cf. carimbo aposto a fls. 2, dos autos).

3  - DO DIREITO:
Para se decidir pela extinção da instância, considerou a decisão recorrida o seguinte:
“(…)Vem a impugnante pedir que a Administração tributária seja condenada a pagar -lhe 

a quantia de EUR 2.461,78 acrescida de juros compensatórios à taxa de 4% desde a data do seu 
pagamento, em 22/12/2003, até integral restituição, e juros compensatórios sobre a quantia de 
EUR 24.169,72, entre a data do seu pagamento, em 17/11/2005, e a data da sua restituição, em 
29/10/2009.

Cumpre apreciar e decidir.
No processo principal apenso aos presentes autos, estava em causa a apreciação do despacho 

que aplicou à ora exequente uma contra -ordenação no montante de EUR 26.587,00, por pagamento 
extemporâneo do IVA respeitante ao período de Setembro de 2001, tendo a mesma sido anulada 
por se considerar que a coima tinha já sido paga em 27 de Dezembro de 2002.

Assim sendo, e ao contrário do que alega a exequente, a Administração tributária não foi 
condenada ao pagamento de qualquer quantia, e muito menos foi apreciada a bondade de qual-
quer decisão de liquidação de imposto, o que, aliás não se revelaria adequado ao meio processual 
em causa.

Ainda que se considere que da decisão proferida decorria a necessidade de reembolso pela 
Administração tributária à exequente da quantia de EUR 2.461,78, o facto é que tal quantia foi 
já restituída em 30 de Abril de 2010, como resulta provado nos presentes autos.

Assim sendo, e porque no processo principal não estava em causa o pagamento de qualquer 
dívida tributária, não há lugar à aplicação do disposto nos arts. 43º, n.º l e 100.º, ambos da LGT, 
devendo considerar -se cumprido o ordenado na sentença cuja execução ora se pretende, não 
sendo devidos os juros indemnizatórios peticionados pela exequente.
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De facto, apenas há lugar ao pagamento de juros indemnizatórios quando se determine em 
processo de reclamação graciosa ou de impugnação judicial (tendo por objecto a liquidação de 
imposto) que se verificou um erro imputável aos serviços da Administração Fiscal num acto de 
liquidação de um tributo e que do mesmo resulte o pagamento indevido de uma prestação tri-
butária (liquidação de imposto), como aliás resulta da interpretação jurisprudencial constante 
efectuada ao disposto no art. 43º, n.º l, da LGT pelo STA (cf. neste sentido designadamente, 
acórdãos proferidos em 20 -10 -2010, no proc. 0495/10, e em 03 -05 -2006, no proc. 0350/06, ambos 
in www.dgsi.pt/jsta).(...)”.

DECIDINDO NESTE STA
No presente caso, uma vez que já tinham sido devolvidas à recorrente as quantias indevidamente 

pagas a título de coima e custas, entendeu a decisão recorrida que ocorria inutilidade superveniente 
da lide o que determinou a declaração de extinção da presente instância. Mais, julgou improcedente o 
pedido de juros.

Para aquilatar da bondade da decisão recorrida está em causa saber se como defende a recorrente 
a sentença recorrida incorreu em erro de julgamento e viola, por errada interpretação e aplicação, o 
disposto nos artigo 43º, n.º l e 100º da LGT, e bem assim o disposto nos artigos 483º, 562º, 563º e 564º 
do Código Civil.

Cremos que não lhe assiste razão, como procuraremos demonstrar.
Em primeiro lugar, devemos atentar que estamos no âmbito de uma acção executiva interposta 

pela ora recorrente contra a Fazenda Pública em 18/03/2010 depois de obter a seu favor, em 25/05/2009, 
sentença em recurso de decisão de aplicação de coimas onde se decidiu: “Pelo exposto: Julgo o presente 
recurso procedente, pelo que anulo o despacho de fixação de coimas recorrido”.

Lembramos que estava em causa o despacho do Sr. Director de Finanças Adjunto que aplicara 
à ora exequente a coima de 26.587 Euros por a mesma não ter enviado meio de pagamento suficiente 
para pagamento do IVA autoliquidado na declaração periódica de Setembro de 2001 e que no âmbito 
do respectivo processo (processo de contra -ordenação 3107 -02/600976,0) a arguida pagara a título de 
custas, em 22/12/2003, a quantia de 2.461,78 Euros - conf. fls. 5 dos autos). Ao caso aplica -se o RGIT 
(Regime Jurídico das Infracções Tributárias) aprovado pela Lei 15/2001 de 05/06.

Imediatamente verificamos que o título executivo base da presente acção não contém qualquer 
condenação da fazenda Pública em juros.

Logo, sendo exacto que é o título executivo que delimita o alcance e extensão da execução (artº 
45º n.º 1 do CPC) com base nele não podiam ser arbitrados os juros peticionados pelo singelo motivo 
de que o título não se refere aos mesmos.

Por aqui falece razão à recorrente.
Mas será que decorre da lei, por si própria, e considerando os contornos fácticos do caso, qualquer 

dever de a Administração Tributária pagar juros os invocados “juros compensatórios” agora pedidos 
pela exequente relativos às quantias que entretanto reembolsou à ora recorrente na sequência da decisão 
judicial, supra referida, que anulou o despacho de fixação de coimas recorrido?

Previamente se dirá que, atenta a referência da exequente a “Juros compensatórios” devemos 
precisar que a entendemos como referindo -se a “juros indemnizatórios” os quais tendo idêntica na-
tureza, à dos juros compensatórios (a de uma indemnização atribuída com base em responsabilidade 
civil extracontratual) no rigor dos conceitos divergem, correspondendo os juros compensatórios à 
indemnização que é devida pelo sujeito passivo à Administração, enquanto que os juros indemnizató-
rios equivalem à indemnização que esta deve pagar ao contribuinte. Tal divergência não obsta a que se 
entenda, com o necessário suprimento, o alcance do pedido de juros efectuado pela ora recorrente.

Efectuado este reparo impõe -se responder à questão equacionada.
Cremos que, no caso concreto, não assiste à recorrente o direito, derivado da lei, de receber os 

peticionados juros indemnizatórios sobre os quais o título executivo não se pronunciou.
Em causa está saber se deve acolher -se a interpretação proposta pela recorrente relativamente 

aos ditos artºs 43º n.º 1 e 100 da LGT, impondo -se ainda questionar da própria aplicabilidade dos 
preceitos.

Dispõem estes preceitos, respectivamente, o seguinte:
«São devidos juros indemnizatórios quando se determine, em reclamação graciosa ou impugna-

ção judicial, que houve erro imputável aos serviços de que resulte pagamento da dívida tributária em 
montante superior ao legalmente devido».

E
“A administração tributária está obrigada, em caso de procedência total ou parcial de reclama-

ção, impugnação judicial ou recurso a favor do sujeito passivo, à imediata e plena reconstituição da 
legalidade do acto ou situação objecto do litígio, compreendendo o pagamento de juros indemnizatórios, 
se for caso disso, a partir do termo do prazo da execução da decisão”.
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A interpretação do primeiro dos preceitos não levanta dificuldades de monta e sobre a mesma já 
se debruçou este STA, por exemplo no acórdão de 03/05/2006 tirado no recurso n.º 0350/06, disponível 
no site da DGSI, onde se escreveu:

“Ora, como se alcança da predita disposição legal o erro de facto ou de direito, imputável aos 
serviços, terá de ser determinado, na apreciação e decisão dos processos de reclamação graciosa ou de 
impugnação judicial, nos termos precisos do cit. n.º 1 do artº 43º da LGT, na medida em que estiver em 
discussão a (i)legalidade de uma liquidação. Aliás, é isto mesmo que nos ensina o Ilustre Conselheiro Jorge 
Sousa na obra supra citada (vide cfr. Jorge Lopes de Sousa, in CPPT, anotado e comentado, 5ª edição).

Na verdade e muito embora o mesmo refira que as expressões “reclamação graciosa” e “impug-
nação judicial” não devam ser interpretadas literalmente, como referências aos tipos de processos 
tributários que têm essas designações, mas sim extensivamente, por forma a abranger outros meios 
processuais, a verdade é que acrescenta, também, que “parece que as ditas referências a reclamação 
graciosa e a impugnação judicial não deverão ser interpretadas como reportando -se aos processos 
tributários que têm essa designação, mas como referência aos meios administrativos e contenciosos que 
os sujeitos passivos têm ao seu dispor para impugnação dos actos de liquidação” (ob. cit. pág. 301)”.

É exacto e objectivo que com o recurso de contra -ordenação onde se obteve a sentença que agora 
se pretende executar visou -se não a impugnação de qualquer acto tributário de liquidação, mas sim a 
anulação de um despacho que fixou uma coima à ora recorrente. A interpretação extensiva do preceito 
tolerada, supra referida, ainda que se admitisse a aplicabilidade do preceito ao caso dos autos, nunca 
poderia ir tão longe que pudéssemos considerar estar nele prevista a anulação do dito despacho admi-
nistrativo, por não ter na lei um mínimo de correspondência verbal (artº 9º n.º 2 do CC).

Por aqui nunca podia ser concedida razão à contribuinte.
Mas será que o artº 100º da LGT autoriza a pretensão da recorrente?
O artº 100º da LGT ao estabelecer a obrigatoriedade de pagamento de juros indemnizatórios a 

partir do termo do prazo de execução da decisão, também para os recursos, tem um campo de apli-
cação distinto do caso dos autos, em que na génese do presente pedido de execução de julgados está 
um recurso de contra -ordenação ganho pela exequente. Tal campo de aplicação é o da reclamação 
dos actos do órgão de execução fiscal que teve a sua sede originária no artº 355º do CPT onde se lia 
em epígrafe “Recurso das decisões da administração fiscal”. Ora, no nosso caso temos um recurso de 
contra -ordenação prevista e punida pelo RGIT, regulamento que não prevendo em si próprio a atribuição 
de juros indemnizatórios em caso de anulação da coima, também não nos remete para a LGT, (vide 
artº 3º do RGIT) o que acarreta por consequência e, não se pondo em causa que em sede de princípio 
geral quem sofre um dano tem direito à reposição da situação que existiria se esse dano não se tivesse 
verificado (artºs 483º, 562º, 563º e 564º do Código Civil), que a recorrente a ter tido o dano que invoca 
só possa ter direito a indemnização por juros indemnizatórios se procurar fazer valer os seus eventuais 
direitos por responsabilidade civil extracontratual no foro próprio.

Aqui chegados não importa sequer esclarecer a expressão algo equívoca do preceito quando refere 
“(…) compreendendo o pagamento de juros indemnizatórios, se for caso disso, a partir do termo do 
prazo da execução da decisão” sobre a qual este STA já teve oportunidade de se pronunciar, no Ac. 
de 11/02/2009 tirado no recurso n.º 01003/08.

Com este entendimento de não aplicabilidade, designadamente do artº 100º da LGT, ao caso dos 
autos, que resulta da confrontação do teor artº 3º do RGIT o qual estabelece:

São aplicáveis subsidiariamente:
a) Quanto aos crimes e seu processamento, as disposições do Código Penal, do Código de Pro-

cesso Penal e respectiva legislação complementar;
b) Quanto às contra -ordenações e respectivo processamento, o regime geral do ilícito de mera 

ordenação social;
c) Quanto à responsabilidade civil, as disposições do Código Civil e legislação complementar;
d) Quanto à execução das coimas, as disposições do Código de Procedimento e de Processo 

Tributário.
Acolhemos pois, os considerandos em que se baseou a decisão recorrida para julgar extinta a ins-

tância por inutilidade superveniente da lide, (relativamente à impetrada quantia de 2.461,78 Euros que 
foi paga na pendência do processo) e julgar improcedente o pedido de juros indemnizatórios formulado 
a qual é de confirmar, com a presente fundamentação, ficando prejudicado o conhecimento das demais 
questões suscitadas no recurso.

4 -DECISÃO:
Pelo exposto acordam os juízes deste STA em negar provimento ao recurso e em confirmar a 

decisão recorrida.
Custas a cargo da recorrente.

Lisboa, 16 de Novembro de 2011. – Ascensão Lopes (relator) – Valente Torrão – António Ca-
lhau. 
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 Acórdão de 16 de Novembro de 2011.

Assunto:

Imposto sobre produtos petrolíferos. Inconstitucionalidade.

Sumário:

A norma do § 7.º da Portaria n.º 234/97, de 4 de Abril, na medida em que responsabiliza 
os proprietários ou os responsáveis legais pela exploração dos postos autorizados 
para a venda ao público do gasóleo colorido e marcado pelo pagamento do ISP 
resultante da diferença entre a taxa do imposto aplicável ao gasóleo rodoviário e a 
taxa do imposto aplicável ao gasóleo colorido e marcado, em relação às quantidades 
que venderem e que não fiquem documentadas no sistema de controlo subjacente 
à obrigatoriedade de a venda ser feita a titulares de cartões com microcircuito, é 
organicamente inconstitucional, por violação dos artigos 103.º, n.º 2, e 165.º, n.º 1, 
alínea i) da Constituição.

Processo n.º 194/11 -30.
Recorrente: Brechadaire  - Terraplenagens, Lda.
Recorrido: Director -Geral das Alfândegas.
Relator: Exmº. Sr. Cons. Dr. Lino Ribeiro.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo

1.1. Brechadaire – Terraplanagens, Lda, melhor identificada nos autos, interpõe recurso jurisdicio-
nal da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa, que julgou parcialmente improcedente 
a impugnação judicial que instaurou contra a liquidação do Imposto sobre produtos petrolíferos (ISP) 
e juros compensatórios no valor global de 10.171,90€.

Nas respectivas alegações, concluiu o seguinte:
a) A douta decisão recorrida julgou parcialmente improcedente a impugnação, na parte referente 

a ISP e juros compensatórios do ano de 2002, por entender que “a impugnante não observou as forma-
lidades substanciais exigidas pela referida Portaria, e uma vez que a taxa reduzida de imposto estava 
dependente do cumprimento dessas formalidades, não tendo esta sido cumprida, não se verificam 
todos os pressupostos do beneficio fiscal, devendo o sujeito passivo pagar o imposto, por isso, à taxa 
normal”.

b) Porém, a douta sentença recorrida incorre em erróneo julgamento de direito, em contradição 
com as mais recentes posições assumidas por este Supremo Tribunal Administrativo e com a jurispru-
dência do Tribunal Constitucional.

c) O Tribunal Constitucional no seu Acórdão n.º 176/2010 do Plenário de 5 de Maio de 2010, 
proferido no recurso n.º 400/09, decidiu julgar organicamente inconstitucional, por violação dos arti-
gos 103.º, n.º 2, e 165.º, n.º 1, alínea i), da Constituição (na sua numeração actual), a norma do § 7.º da 
Portaria n.º 234/97, de 4 de Abril e a norma do artigo 3.º, n.º 2, alínea e) do CIEC (na redacção anterior 
às alterações pela Lei n.º 53 - A/2006, ao artigo 74.º deste Código), na medida em que responsabiliza os 
proprietários ou os responsáveis legais pela exploração dos postos autorizados para a venda ao público 
do gasóleo colorido e marcado pelo pagamento do ISP resultante da diferença entre a taxa do imposto 
aplicável ao gasóleo rodoviário e a taxa do imposto aplicável ao gasóleo colorido e marcado, em rela-
ção às quantidades que venderem e que não fiquem documentadas no sistema de controlo subjacente 
à obrigatoriedade de a venda ser feita a titulares de cartões com microcircuito.

d) Posição de inconstitucionalidade que já anteriormente o Supremo Tribunal Administrativo havia 
pronunciado, no Acórdão de 3/10 /2007, no processo n.º 363/07, e mais recentemente no Acórdão de 
16/12/2010, no processo n.º 0173/10.

e) Com efeito, a Portaria n.º 234/97, no seu § 7, inovou em matéria de incidência subjectiva, ao 
determinar que a venda ao público de gasóleo colorido e marcado sem registo no sistema informático 
tomava o imposto devido à taxa prevista para o gasóleo rodoviário, sendo responsáveis pelo pagamento 
da diferença do imposto os proprietários ou responsáveis legais pela exploração dos postos de abaste-
cimento, quando se detectar que a venda foi feita sem obediência aos formalismos legais.

f) Ou dito de outro modo, a referida portaria introduziu uma responsabilização de sujeitos passivos 
pela diferença de imposto, que antes não estava prevista no Decreto -Lei n.º 123/94. Nem tal previsão, 
da responsabilização dos responsáveis pela exploração dos postos de abastecimento no pagamento da 
diferença do imposto, estava consagrada na lei habilitante (Lei n.º 87 -B/98 de 31/12) ao abrigo da qual 
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o Governo decretou o Código do Imposto Especiais de Consumo (CIEC), revelando este diploma um 
carácter inovador no artigo 3º, n.º 2, alínea e).

g) Assim, a tipificação dos elementos objectivos e subjectivos da Portaria em conjugação com a 
alínea e) do n.º 2 do artigo 3º e artigo 74º do CIEC (na redacção anterior à Lei n.º 53 -A/2006), é orga-
nicamente inconstitucional por violação do princípio constitucional da reserva de lei.

h) De acordo com a douta fundamentação do Acórdão n.º 176/2010 do Tribunal Constitucional 
«não está apenas em causa o carácter inovatório daquele segmento normativo do § 7º da Portaria 
n.º 234/97, mas também o carácter inovatório do próprio artigo 3º n.º 2, alínea e), do Código dos IEC. 
(...) Em suma, as situações de “venda” (mais tarde, expressamente contempladas na alínea e) do n.º 2 do 
artigo 3.º do Código dos IECJ não são assimiláveis às situações de “introdução no consumo” previstas 
no n.º 2 do artigo 6º do Decreto -Lei n.º 123/94. (...) Em suma, uma leitura contextualizada e sistémica 
dos conceitos indeterminados constantes da norma do n.º 2 do artigo 6º do Decreto -Lei n.º 123/94 não 
permite a interpretação de que esta norma é susceptível de abranger os proprietários ou os responsáveis 
legais pela exploração dos postos de abastecimento enquanto responsáveis pelo pagamento da diferença 
entre a taxa normal e a taxa reduzida, nos casos de venda irregular acima referidos.»

i) Atendendo ao que antecede, ainda que a douta sentença recorrida tenha julgado inexistir prova 
da observância do formalismo legalmente exigido na Portaria n.º 234/97, não pode a impugnante ser 
responsabilizada pelo pagamento da liquidação de ISP e juros compensatórios do ano de 2002, decor-
rente da diferença entre o imposto aplicável ao gasóleo rodoviário e ao imposto aplicável ao gasóleo 
colorido e marcado, vendido sem observância do formalismo legal.

j) Em face do juízo de inconstitucionalidade orgânica do § 7 da Portaria n.º 234/97 e do artigo 3º, 
n.º 2, alínea e) do CIEC, conclui -se que a douta sentença incorreu em errónea interpretação e aplicação 
do direito, em violação dos artigos 103º, n.º 2, e 165.º, n.º l, alínea i) da Constituição da República 
Portuguesa.

1. Houve contra -alegações.
2. O Ministério Público não se pronunciou.
3. A sentença deu como assente os seguintes factos:
a) A impugnante foi alvo de uma inspecção levada a cabo pela Direcção de Serviços Antifraude 

 - Divisão Operacional do Sul no âmbito da qual foi elaborado do relatório de fls. 4 a 7 do processo de 
cobrança apenso, que se dá por integralmente reproduzido, do qual se destaca o seguinte:

«(...)
 - a empresa veio defender, na sua resposta à Audição Prévia, não haver imposto em falta, uma 

vez que as quantidades de gasóleo colorido e marcado vendidas foram sempre objecto de registo num 
terminal informático (P.0.5.);

 -segundo a BRECHADAIRE, houve um acordo com o responsável da FILOIL  - Produtos Pe-
trolíferos S.A. (NIF 505187 582) o Sr. Fernando Abreu, para que, enquanto não dispusessem de um 
P.0.5. nas suas instalações, utilizassem o terminal informático n. o 00388, existente nas instalações 
da FILOIL;

 - como prova destas afirmações, a empresa limita -se a juntar à sua Resposta à Audição Prévia 
indicação de registos efectuados no P.O.S. n.º 00388, que alega dizerem respeito a vendas efectuadas 
pela BRECHADAIRE.

De acordo com o artigo 74º da Lei Geral Tributária (L.G. T.), aprovada pelo Decreto -Lei n» 
398/98 de 17.12, o ónus da prova dos factos, recai sobre quem os invoque.

No presente caso, não nos parece ser prova suficiente a simples indicação de alguns registos 
de uma listagem que diz respeito a um terminal informático de outra empresa. Ainda mais que várias 
empresas utilizaram este mesmo terminal para registo das suas vendas.

Uma outra questão que levanta dúvidas diz respeito às quantidades: as quantidades de gasóleo 
colorido e marcado “justificadas” na Resposta à Audição Prévia totalizam 41.367 litros, no entanto 
nos registos contabilísticos da BRECHADAIRE só se encontram registados 35,121 litros deste produto, 
para o mesmo período (ver Mapa de Trabalho em anexo), ou seja, a empresa está a justificar mais 
quantidade do que aquela que registou como vendas na sua contabilidade.

De modo a tentar esclarecer estas questões, foi notificada a empresa FILOIL  - Produtos Petrolí-
feros S.A., para se pronunciar sobre estes registos do P.0.5. n. o 388 (N/ Ofícios n.? 981 de 11.10.2004 
e n.º 1271 de 16.11.2004), no entanto não obtivemos qualquer resposta por parte desta firma.

Face a todas estas questões, não se consideram suficientes as provas apresentadas pela BRE-
CHADAIRE, mantendo -se assim as conclusões referidas na Informação nº,» 215/04:

Vendas de Gasóleo Colorido e Marcado
Da análise da contabilidade da empresa verifica -se que as vendas não são suportadas por fac-

tura. A empresa procede à quantificação das saídas do Posto através da diferença das quantidades 
existentes nos depósitos no início e no final do mês, sendo esse o valor registado na Contabilidade 
(ver Anexo 3).

Comparação dos registos dos P.O.S. e das vendas registadas na contabilidade da empresa.
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Como pode ser observado através do Mapa de trabalho, procedemos à comparação dos registos 
dos P.O.S. com as quantidades inscritas na contabilidade.

Verificámos que, para o período compreendido entre o início de actividade da empresa (Maio de 
2002) e Abril de 2003, foram registados 35.121 litros de gasóleo colorido e marcado na contabilidade 
geral da empresa, relativamente aos quais não foram apresentadas provas conclusivas sobre o seu 
correcto registo nos terminais informáticos, como já foi acima referido.

De Maio a Agosto de 2003, o P.O.S. n.º 000 447 (ver Anexo 2), que a BRECHADAIRE afirma ter 
utilizado inicialmente, apresenta movimentos no montante de 17.838 litros, enquanto que na contabi-
lidade da empresa os registos totalizam 19.656 litros de gasóleo colorido e marcado (ver Anexo 3).

A partir de Setembro de 2003 entrou em funcionamento o P.O.S. n.º 219 514 (cujos registos apare-
cem já em nome da BRECHADAIRE  - ver Anexo 2). Também neste caso se verifica que as quantidades 
registadas no terminal informático são inferiores às quantidades registadas na contabilidade como 
vendas (ver Anexo 3)  - apurou -se uma diferença de 932 litros.

Fundamento e Apuramento da Dívida
Segundo o disposto nos n.º 7 e n.º 8 da Portaria n.º 234/97 de 04.04, os proprietários ou os res-

ponsáveis legais pela exploração dos postos autorizados para a venda ao público do gasóleo colorido e 
marcado, só poderão vender o produto aos titulares de cartões com micro circuito (...) sendo responsáveis 
pelo pagamento do I.S.P. e respectivo I.V.A. resultantes da diferença entre a taxa do imposto aplicável 
ao gasóleo rodoviário e a taxa do imposto aplicável ao gasóleo colorido e marcado em relação às 
quantidades que venderem e que não fiquem documentadas, acrescentando o diploma que o controlo das 
quantidades vendidas pelos postos é da competência da Direcção -Geral das Alfândegas e dos Impostos 
Especiais sobre o Consumo e terá por base a informação constante nos sistemas informáticos.

Assim, só são passíveis de ser controladas as quantidades de gasóleo colorido e marcado que 
se encontram registadas nos P.O.S. acima mencionados. Relativamente às restantes, não é possível 
determinar se foram cumpridos os requisitos exigidos para a concessão da taxa de I.S.P. reduzida, ou 
seja, se este gasóleo foi efectivamente vendido a titulares de cartões de micro -circuito.

Assim, conjugando esta norma da Portaria n.º 234/97 de 04.04 com a alínea a) do n.º 3 do artigo 7º 
do Código dos Impostos Especiais sobre o Consumo (C.I.E.C.), aprovado pelo Decreto -Lei n.º 566/99 de 
22.12, que estabelece a exigibilidade do imposto no momento da violação dos pressupostos da isenção, 
procedeu -se ao apuramento do imposto em falta, tendo sido determinada uma prestação tributária em 
sede de I. S. P. no montante de 8.944 € (oito mil novecentos e quarenta e quatro euros), referentes a 
37.871 litros de gasóleo colorido e marcado registados na contabilidade da empresa e que não estão 
inscritos nos movimentos dos P.O.S.  - todos os cálculos efectuados encontram -se reflectidos no Mapa 
de Trabalho (ver Anexo 1).

CONCLUSÕES
A empresa BRECHADAIRE é revendedora de combustíveis desde Maio de 2002, explorando um 

posto de abastecimento em São Bento  - Porto de Mós, que também comercializa gasóleo colorido e 
marcado.

Para registo das quantidades vendidas de gasóleo colorido e marcado possui actualmente o 
P.O.S. n.º 219 514, tendo declarado que anteriormente o registo era feito noutro terminal informático 
existente nas suas instalações  - P.O.S. n.º 000 447. Referiu ainda que no início da actividade utilizava 
o P.O.S. existente nas instalações de outra firma sitas em Parceiros de Igreja, mas não apresentou 
provas conclusivas.

Comparando as quantidades registadas na contabilidade da empresa com as quantidades dos 
movimentos dos citados P.O.S., verificamos que se registaram vendas de gasóleo colorido e marcado 
que não foram registadas em terminal informático.

De acordo com a legislação em vigor, e acima mencionada, estas quantidades não devidamente 
registadas são passíveis de pagamento de imposto, referente à diferença entre a taxa de gasóleo rodo-
viário e a taxa de gasóleo colorido e marcado que vigorem à data dos factos.

Assim sendo, foi apurada uma dívida em sede de I.S.P. no montante de 8.944 C (oito mil nove-
centos e quarenta e quatro euros), devendo a empresa proceder à liquidação do correspondente I.V.A. 
junto das autoridades competentes.

(...).»
B) A coberto do ofício n.º 001582, em 11/04/2005, a impugnante foi notificada para proceder ao 

pagamento da quantia de 10.171,90€, sendo 8.944,00€ respeitante a ISP -Gasóleo e 1.227,90€ referente 
a juros compensatórios  - fls. 78 a 81 do processo de cobrança apenso.

C) A impugnante comprou à Filoil  - Produtos Petrolíferos, Lda, 23.480 litros de gasóleo colorido, 
no ano de 2002 e, no ano de 2003, 24.500 litros  - fls. 50 a 68.

D) A impugnante e outras clientes da Filoil, Lda, utilizavam o POS desta última empresa para 
registo das vendas de gasóleo colorido e marcado  - facto referido pela testemunha Fernando Abreu.

3. A ora recorrente impugnou o acto de liquidação do ISP e juros compensatórios, no valor de 
10.171,90€, emitido na sequência de um relatório de uma inspecção efectuada à sua empresa pela Di-
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recção de Serviços Antifraude, alegando erro nos pressupostos de facto, por não ser verdade que tenha 
vendido gasóleo colorido e marcado a clientes que não eram titulares de cartões com microcircuito.

A sentença recorrida considerou (i) ilegal a liquidação relativamente ao gasóleo adquirido pela 
impugnante no ano de 2003, porque os cartões microcircuito caducaram em Janeiro desse ano e não 
estar demonstrado que o gasóleo existente em depósito nessa data tivesse por destino o aquecimento, 
(ii) e julgou improcedente a impugnação da liquidação relativamente ao gasóleo adquirido em 2002, 
por estar demonstrado que o impugnante não observou o formalismo previsto na Portaria n.º 234/97 
de 4/4, ou seja, que tenha registado as vendas no sistema informático POS (Point of Sail, gerido pela 
SIBS) e nos movimentos contabilísticos do posto de abastecimento.

Conforme se vê das conclusões acima transcritas, a recorrente não se insurge contra o julgamento 
de facto efectuado na sentença, mas contra a norma com base na qual foi liquidado o ISP  - o artigo 7º 
da Portaria n.º 234/97 de 4/4 – que no seu entender é organicamente inconstitucional, por violação do 
princípio constitucional da reserva de lei estabelecido nos artigos 103º, n.º 2, e 165.º, n.º l, alínea i) da 
Constituição da República Portuguesa, uma vez que, tendo inovado em matéria de incidência subjectiva 
do imposto, precisava de ser criada ou autorizada por lei da Assembleia da República.

A legalidade da norma do artigo 7º da Portaria n.º 234/97, na vertente de reserva de lei ou con-
formidade, quanto à natureza do parâmetro normativo requerido pela Constituição, já foi objecto de 
várias decisões, quer do Tribunal Constitucional quer do Supremo Tribunal Administrativo, tendo -se 
consolidado a tese de que aquela norma (e também a alínea e) do n.º 2 do art. 3º do Código dos Im-
postos Especiais sobre o Consumo – CIEC aprovado pela DL n.º 566/99 de 22/12) é organicamente 
inconstitucional.

Aquele artigo 7º prescreve o seguinte: «Os proprietários ou os responsáveis legais pela exploração 
dos postos autorizados para a venda ao público do gasóleo colorido e marcado só poderão vender 
o produto aos titulares de cartões com microcircuito, emitidos sob a responsabilidade do Ministério 
da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, sendo responsáveis pelo pagamento do ISP 
e respectivo IVA resultantes da diferença entre a taxa do imposto aplicável ao gasóleo rodoviário e a 
taxa do imposto aplicável ao gasóleo colorido e marcado em relação às quantidades que venderem e 
que não fiquem documentadas no movimento contabilístico do posto».

A questão da constitucionalidade desta norma foi levantada pela primeira vez no acórdão do STA 
de 3/10/2007, proferido no recurso n.º 363/07, onde se considerou que, qualquer que seja a perspectiva, 
a estatuição contida nessa norma insere -se na reserva relativa de competência legislativa da Assembleia 
da República: «é uma norma que prevê o pagamento da taxa correspondente ao gasóleo rodoviário 
relativamente a factos tributários que não consistem na comercialização deste tipo de mercadoria, sendo 
desta perspectiva, uma norma definidora da incidência objectiva do ISP; ou, doutra perspectiva, uma 
norma que «impõe a quem não vendeu gasóleo rodoviário o pagamento do imposto correspondente à 
sua comercialização, na parte em que este imposto excede o correspondente à comercialização de ga-
sóleo marcado e colorido, sendo, desta óptica, uma norma que define a incidência subjectiva do ISP»; 
Ou, ainda doutra perspectiva, a norma «reconduz -se a aplicar a taxa correspondente à comercialização 
de gasóleo rodoviário, à comercialização de gasóleo marcado e colorido, sendo, por isso, uma norma 
definidora da taxa aplicável à comercialização deste tipo de gasóleo, em termos diferentes da prevista 
no Código, nas circunstâncias aí indicadas».

Este acórdão foi objecto de recurso para o Tribunal Constitucional, tendo este decidido, em 
acórdão de 18/6/2008, com o n.º 321/2008, e publicado no DR II Série, n.º 154, que a norma constante 
do n.º 7 da Portaria 234/97, de 4 de Abril, não reveste carácter inovatório, limitando -se a precisar 
mecanismos de cobrança do imposto devido nos termos dos artigos 3.º, n.º 2, alínea e) e 74.º do CIEC, 
não sendo, por isso, inconstitucional na parte em que prevê a responsabilidade dos proprietários ou 
dos responsáveis legais pela exploração dos postos autorizados para a venda ao público do gasóleo 
colorido e marcado pela diferença entre o montante do ISP liquidado e pago e a que seria devida se se 
tratasse de gasóleo rodoviário.

Nesse acórdão argumentou -se que, «mesmo antes da introdução da redacção actualmente vigente 
do n.º 5 do artigo 74º do CIEC – recorde -se, pelo artigo 69º da Lei n.º 53 -A/2006, de 31 de Dezembro –, 
aquele diploma legal já permitia concluir pela responsabilidade tributária dos vendedores de gasóleo 
colorido ou marcado a consumidores não portadores de cartão válido. É que, sempre que o gasóleo 
não se destinasse àquelas finalidades, seria evidente que a venda se afiguraria como irregular, ficando 
sujeita à taxa normal de imposto especial sobre o consumo. Ora, na medida em que a alínea e) do n.º 2 
do artigo 3º do CIEC sempre determinou a sujeição a imposto das pessoas singulares ou colectivas 
que vendessem, de modo irregular, produtos sujeitos a imposto especial de consumo, torna -se forçoso 
concluir que o disposto no § 7º da Portaria n.º 234/97 não pode afigurar -se como inovatório face ao 
já preceituado nos referidos preceitos legais do CIEC».

A conclusão a que chegou o Tribunal Constitucional nesse processo, acabou por influenciar 
de certo modo uma nova decisão do STA sobre a mesma matéria, tomada no recurso n.º 836/08, de 
3/12/2008, onde, embora com voto de vencido, se aderiu àqueles argumentos, julgando -se que «o n.º 7 
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da Portaria n.º 234/97, de 4 de Abril, não é material nem organicamente inconstitucional, na parte 
em que prevê a responsabilidade dos proprietários ou dos responsáveis legais pela exploração dos 
postos autorizados para a venda ao público do gasóleo colorido e marcado pela diferença entre o 
montante do ISP liquidado e pago e a que seria devida se se tratasse de gasóleo rodoviário, em relação 
às quantidades vendidas e não devidamente registadas no sistema informático subjacente aos cartões 
com microcircuito atribuídos».

Tendo sido interposto recurso deste acórdão, o Tribunal Constitucional, reunido em plenário, refez 
a posição anteriormente tomada no acórdão n.º 321/2008, e decidiu julgar organicamente inconstitu-
cional, por violação dos artigos 103.º, n.º 2, e 165.º, n.º 1, alínea i), da Constituição (na sua numeração 
actual), a norma do § 7.º da Portaria n.º 234/97, de 4 de Abril, na medida em que responsabiliza os 
proprietários ou os responsáveis legais pela exploração dos postos autorizados para a venda ao público 
do gasóleo colorido e marcado pelo pagamento do ISP resultante da diferença entre a taxa do imposto 
aplicável ao gasóleo rodoviário e a taxa do imposto aplicável ao gasóleo colorido e marcado, em rela-
ção às quantidades que venderem e que não fiquem documentadas no sistema de controlo subjacente 
à obrigatoriedade de a venda ser feita a titulares de cartões com microcircuito.

Depois de pôr em confronto o conteúdo prescritivo da norma do n.º 7 da mencionada Portaria (e 
do próprio artigo 3º, n.º 2 alínea e) do CIEC), com o quadro legal anterior, concluiu que «uma leitura 
contextualizada e sistémica dos conceitos indeterminados constantes da norma do n.º 2 do artigo 6.
º do Decreto -Lei n.º 123/94 não permite a interpretação de que esta norma é susceptível de abranger 
os proprietários ou os responsáveis legais pela exploração dos postos de abastecimento enquanto 
responsáveis pelo pagamento da diferença entre a taxa normal e a taxa reduzida, nos casos de venda 
irregular acima referidos. O que leva a concluir pela “novidade” da previsão normativa constante do 
§ 7.º da Portaria n.º 234/97, relativamente à legislação que a antecedeu».

E na medida em que anteriormente nada se previa quanto às condições em que se verifica a res-
ponsabilidade dos proprietários e responsáveis legais pela exploração de postos de abastecimento no 
conjunto dos sujeitos passivos, nada se definia sobre a incidência objectiva e subjectiva relativamente 
a um “produto petrolífero misto” para efeitos tributários, com as “características físicas do gasóleo 
colorido e marcado, mas a que é aplicável a taxa do gasóleo rodoviário”, conclui -se que o § 7 da Por-
taria n.º 234/97 é organicamente inconstitucional, por violação do princípio constitucional da reserva 
da lei fiscal.

A divergência de soluções quanto à questão da constitucionalidade desta norma tomadas nos 
acórdãos do STA n.º 363/07 e n.º 836/08, acima referidos, os quais também foram objecto de acórdãos 
divergentes do Tribunal Constitucional, foi por sua vez objecto do recurso por oposição de julgados 
– o recurso n.º 173/10  - tendo o Pleno da Secção do Contencioso Tributário assumido a última posição 
do Tribunal Constitucional no acórdão de 16/12/2010. Para o STA, na respectiva Secção, está assente 
que o § 7 da Portaria n.º 234/97 sofre de inconstitucionalidade orgânica.

Remetendo -se para a fundamentação deste último acórdão, com o qual se concorda inteiramente, 
considera -se também que «de acordo com o disposto no n.º 5 do art. 74º do CIEC (na redacção in-
troduzida pelo DL 223/2002, de 30/10, que é a aplicável tendo em conta a data dos factos) a venda 
de gasóleo marcado e colorido com violação do disposto no n.º 4 do mesmo normativo, faz incorrer 
os responsáveis pela venda, aquisição ou consumo nas sanções previstas no RGIT ou em legislação 
especial, não resultando do mesmo CIEC que a venda de gasóleo marcado e colorido a quem não seja 
titular de cartão com microcircuito, altere a natureza jurídica desse gasóleo, designadamente que 
estabeleça que ele passa a ser considerado gasóleo rodoviário, ficando a sua comercialização sujeita 
às taxas aplicáveis à comercialização deste tipo de produto petrolífero, havemos de concluir que o § 7 
da Portaria n.º 234/97, de 4/4, na medida em que atribui aos proprietários ou aos responsáveis legais 
pela exploração dos postos autorizados para a venda ao público do gasóleo colorido e marcado, a 
responsabilidade pelo pagamento de ISP e IVA resultantes da diferença entre o imposto aplicável ao 
gasóleo rodoviário e o imposto aplicável ao gasóleo colorido e marcado em relação às quantidades 
que venderem e que não fiquem documentadas no movimento contabilístico do posto, é uma norma que 
altera a taxa ou a incidência do ISP e, reflexamente, a incidência do IVA, nestas situações».

E igualmente se conclui que a «tipificação dos elementos objectivos e subjectivos exigidos para 
aquela responsabilização também não pode ser retirada da conjugação da dita Portaria com a alínea e) 
do n.º 2 do art. 3º e com o art. 74º, ambos do CIEC (na redacção anterior à Lei n.º 53 -A/2006), uma 
vez que aí apenas se estabelecia a obrigação de utilização de cartões de microcircuito em todos os 
abastecimentos efectuados (como forma de evitar situações de abastecimento de gasóleo colorido e 
marcado por pessoas que legalmente não podiam efectuar esses abastecimentos, ou seja, que não 
podiam beneficiar da taxa reduzida a estes aplicada), bem como a aplicação de “sanções” em caso 
de venda sem cumprimento destas regras. Ora, uma vez que a norma constante do § 7º da Portaria 
n.º 234/97 tem natureza meramente regulamentar e, de acordo com o princípio da legalidade fiscal, os 
impostos e a definição dos seus elementos essenciais só podem ser criados por lei ou por decreto -lei 
emitido ao abrigo de autorização legislativa (cfr. alínea i) do n.º 1 e o n.º 2 do art. 165º da CRP), há, 
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finalmente, que concluir que aquele citado § 7 da Portaria n.º 234/97 sofre da invocada inconstitu-
cionalidade orgânica».

Em face de tudo o que se vem dizendo, e estando vedado aos tribunais aplicar normas que infrinjam 
o disposto na Constituição ou os princípios nela consignados (cfr. art. 204º da CRP e n.º 2 do art. 1 do 
ETAF), a liquidação impugnada enferma de vício de violação de lei, o que determina a sua anulação. 
Como o acórdão recorrido, em parte, aplicou o § 7 da Portaria 234/97, o mesmo não pode manter -se e 
consequentemente o recurso procede.

4. Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do STA 
em, dando provimento ao recurso, revogar a sentença proferida em 1ª instância, na parte impugnada, e 
julgar totalmente procedente a impugnação, assim se anulando a liquidação impugnada.

Custas pela recorrida, por ter contra -alegado, com procuradoria que se fixa em 1/8.

Lisboa, 16 de Novembro de 2011. — Lino Ribeiro (relator) — Valente Torrão — Dulce Neto. 

 Acórdão de 16 de Novembro de 2011.

Assunto:

Métodos indirectos. Caducidade do direito à liquidação. Indicadores objectivos de 
actividade. Pressupostos. Quantificação.

Sumário:

 I — O n.º 2 do art. 45.º da LGT prevê a redução do prazo de caducidade do direito à 
liquidação para três anos, designadamente, nos casos «de utilização de métodos 
indirectos por motivo de aplicação à situação tributária do sujeito passivo dos 
indicadores objectivos da actividade» previstos naquela Lei, justificada pela ine-
xistência nesses casos de inspecção interna ou externa por parte da AT.

 II — O uso dos indicadores objectivos de actividade, previstos no art. 89.º da LGT, só 
será possível após a concretização da via regulamentar necessária para o efeito, 
o que ainda não aconteceu.

 III — A utilização de métodos indirectos na determinação da matéria tributável, na 
sequência de inspecção e através das “margens médias de lucro líquido” a que se 
refere o art. 90.º, n.º 1, alínea a), da LGT, não concretiza a aplicação dos “indi-
cadores objectivos de actividade”, previstos no art. 89.º da LGT e, por isso, nessa 
situação não se aplica o prazo reduzido dito em I, mas antes o prazo previsto no 
n.º 1 do art. 45.º da LGT.

 IV — Afastada que fique a presunção de veracidade da contabilidade e verificada a 
impossibilidade de determinar a matéria tributável com base nela ou por outra 
forma directa (juízos que este STA, como tribunal de revista, que carece de pode-
res de cognição em sede de facto, não pode sindicar), fica a AT legitimada para 
lançar mão dos métodos indirectos.

 V — De acordo com as regras de distribuição do ónus da prova, para pôr em causa 
a quantificação da matéria tributável a que a AT chegou com recurso a métodos 
indirectos não basta ao sujeito passivo suscitar dúvidas quanto ao resultado ob-
tido, antes se lhe impondo que demonstre a inadequação ou errada aplicação dos 
critérios de quantificação utilizados (cfr. art. 74.º, n.º 3, da LGT).

Processo n.º 247/11 -30.
Recorrente: Óscar Marcolino Rodrigues Parracho.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Francisco Rothes.

1. RELATÓRIO
1.1 A Administração tributária (AT), na sequência de uma visita de fiscalização, considerou que 

a contabilidade de Óscar Marcolino Rodrigues Parracho (adiante Contribuinte, Impugnante ou Recor-
rente), respeitante à sua actividade de “construção de edifícios” e aos anos de 2000 e 2001, não merecia 
credibilidade e que não era possível determinar a matéria tributável mediante avaliação directa, motivo 
por que recorreu a métodos indirectos para corrigir o volume de negócios declarado relativamente a 
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cada um daqueles anos e procedeu às correspondentes liquidações adicionais de Imposto sobre o Valor 
Acrescentado (IVA) (1) e dos respectivos juros compensatórios.

1.2 O Contribuinte deduziu impugnação judicial, pedindo ao Juiz do Tribunal Administrativo e 
Fiscal de Leiria a anulação desses actos tributários com os seguintes fundamentos:

− caducidade do direito à liquidação, por nunca ter sido notificado das liquidações adicionais 
impugnadas e só delas ter tomado conhecimento em 25 de Novembro de 2004, quando foi «notificado 
dos documentos de cobrança» (2);

− preterição de formalidades legais, quer por não ter sido notificado da data designada para a 
reunião com vista a apreciar o pedido de revisão da matéria tributável, mas apenas o seu perito, quer por 
não ter sido observado o prazo de 15 dias fixado pelo n.º 3 do art. 91.º da Lei Geral Tributária (LGT) 
para a realização dessa reunião;

− erro nos pressupostos para a aplicação dos métodos indirectos, uma vez que não estavam veri-
ficados os pressupostos legais para a AT lançar mão desse método de avaliação;

− erro na quantificação da matéria tributável.
1.3 O Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria julgou a impugnação judicial improce-

dente.
1.4 O Impugnante não se conformou com a sentença e dela interpôs recurso para este Supremo 

Tribunal Administrativo, que foi admitido a subir imediatamente, nos próprios autos e com efeito 
meramente devolutivo.

1.5 O Recorrente apresentou as alegações de recurso que, após ter sido notificado para o efeito 
ao abrigo do disposto no art. 685.º -A, n.º 3, do Código de Processo Civil, resumiu em conclusões do 
seguinte teor:

«
1  - O executado deduziu Impugnação Judicial contra as liquidações adicionais de Iva relativas 

aos anos de 2000 e 2001.
2  - Alicerçou a sua Impugnação Judicial na caducidade das liquidações adicionais nos termos do 

n.º 2 do art.º 45.º da LGT, na preterição de formalidades legais, por via da não notificação ao impugnante 
da data de realização da reunião dos peritos da comissão de revisão, bem como na não observação do 
prazo constante do n.º 3 do art.º 91.º da LGT e ainda no erro sobre os pressupostos para a aplicação de 
métodos indirectos e erro na quantificação da matéria tributável.

3  - O impugnante, ora recorrente, tomou conhecimento da existência das liquidações adicionais 
n.ºs 04356997 e 04357002, respeitantes ao IVA dos anos de 2000 e 2001, em 25 de Novembro de 
2004.

4  - Nunca foi notificado, pessoalmente ou por qualquer outra forma, das Liquidações n.ºs 04356997 
e 04357002, pelo que desconhece o seu teor bem como a respectiva fundamentação.

5  - Entre 4 e 31 de Março de 2004 o impugnante foi sujeito a uma acção de fiscalização externa 
por parte dos Serviços de Inspecção Tributária da Direcção de Finanças de Santarém, referente aos 
exercícios de 2000 e 2001.

6  - Por via do que foi determinado o recurso aos métodos indirectos, conforme consta expressa-
mente do Ofício n.º 4621, que se junta como doc. 5 da Impugnação Judicial – “Foi apurado IVA, por 
métodos indirectos, nos termos previstos nos artigos 87º a 90º da LGT e no artigo 84º do CIVA, no 
montante global de Euro 23.161,56 (…)”

7  - A administração fiscal, para fixação do montante que pretende que a recorrente pague a título 
de IRC correspondente a 2001, recorreu a métodos indirectos mediante a aplicação à situação tributária 
do sujeito passivo de indicadores objectivos de actividade.

8  - Nos termos do artº 45º, n.º 2, da LGT, o direito de liquidar os impostos em caso de utilização 
de métodos indirectos caduca se a liquidação não for validamente notificada ao contribuinte no 
prazo de três anos  - vd. também o artº 84º do CIVA.

9  - A notificação da liquidação de tal imposto à recorrente teria que ocorrer, sob pena de caduci-
dade do direito à liquidação, até ao dia 31.12.2003 quanto ao IVA de 2000 e até ao dia 31/12/2004, 
quanto ao IVA de 2001  - vd. os citados artºs 84º do CIVA e 45º, nº2, da LGT.

10  - As liquidações em apreço estão, pois, feridas de caducidade.
11  - Resultando daí, face ao disposto no artº 204º, n.º 1, e), do CPPT, a inexigibilidade da dívida 

exequenda, facto que implica a necessária extinção da execução.
12  - A douta sentença recorrida entende não se ter verificado in casu caducidade já que, segundo 

refere, não foram aplicados os indicadores objectivos da actividade previstos no artº 45º, n.º 2 LGT 
(nem são conhecidos), pelo que o prazo de caducidade seria de quatro e não de três anos.

13  - Dúvidas não restam de que houve in casu uma avaliação indirecta e que a administração 
tributária usou de indicadores aleatórios de que dispunha, de cariz objectivo.

14  - Não sendo aceitável que tais indicadores possam aproveitar à administração tributária, para, 
v.g., esta poder afastar a presunção legal prevista no n.º 1 do artigo 75º da LGT e determinar, por ava-
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liação indirecta, a matéria colectável, e já não possam aproveitar ao contribuinte quando este os invoca 
para defender os seus direitos.

15  - A administração tributária recorreu a indicadores objectivos de actividade por os considerar 
previstos na lei, pelo que está preenchido o segundo requisito do n.º 2 do artigo 45º da LGT.

16  - Interpretação diferente conduz à iniquidade e coloca em crise o princípio da certeza e se-
gurança jurídica, tendo, ao fazê -lo, ainda a sentença recorrida violado os citados artºs 84º do CIRC e 
45º, n.º 2, da LGT.

17  - A questão essencial é a de saber se, no caso dos autos, se verificavam, ou não, os pressupostos 
para determinação da matéria tributável do IVA relativo àqueles exercícios de 2000 e 2001 com recurso 
a métodos indirectos.

18  - No caso dos autos, o impugnante foi objecto de uma acção inspectiva que decorreu entre 4 
e 31 de Março de 2004 que abrangeu os exercícios de 2000 e 2001.

19  - As razões que apontadas à decisão do recurso a métodos indirectos pela AF, no que respeita 
ao apuramento da matéria colectável dos exercícios de 2000 e 2001, foram as seguintes:

“ - No exercício de 2000, os custos registados com pessoal referem -se apenas a 50% do tempo;
 - O impugnante não regista qualquer remuneração do seu trabalho, nem retira resultado positivo 

da actividade para cobrir custos com a mesma, tanto em 2000, como em 2001;
 - Em 2000, se à Prestação de Serviços declara[da] se retirar as compras de mercadorias, de ma-

térias primas, os custos com pessoal incluindo os subcontratos registados, e a variação de existências, 
obtem -se um resultado negativo de € 5.449,27;

 - Em 2001, os proveitos registados não chegam sequer para cobrir os gastos com pessoal;
 - Não foram apresentados os inventários finais de 1999, nem a relação das obras em curso que 

transitaram de 1999 e as concluídas e transitadas de 2000 para 2001;
 - As facturas não fazem a discriminação entre o material e a mão de obra empregue, fazendo 

apenas referência aos orçamentos.
 - Os orçamentos não se encontram discriminados e não permitem conhecer o material utili-

zado;
 - Houve materiais descarregados em localidades que não correspondem às localidades das obras 

facturadas”
20  - Tendo a douta sentença concluído que “Estes factos revelam claramente que a escrita do sujeito 

passivo não merece credibilidade, o que faz cessar a presunção de verdade inicial que a acompanha” 
e que “está demonstrada a impossibilidade de comprovação e quantificação directa dos elementos 
indispensáveis à correcta determinação da matéria tributável, e consequentemente o recurso à avalia-
ção indirecta [(3)]”, concluindo ainda que “A administração fiscal cumpriu o seu ónus, demonstrando 
estarem reunidos os pressupostos para a avaliação indirecta”

21  - Os factos apontados não constituem fundamento justificativo do recurso a métodos indirec-
tos.

22  - Conforme referem Diogo Leite de Campos, Benjamim Silva Rodrigues e Jorge Lopes de 
Sousa, in Lei Geral Tributária, comentada e anotada, 2.ª edição, 2000, a pág. 309, “Assim, nestes casos, 
se a administração tributária não demonstrar a falta de correspondência entre o teor de tais declarações, 
contabilidade ou escrita e a veracidade, o seu conteúdo terá de considerar -se verdadeiro”.

23  - O recorrente, em sede de Pedido de Revisão da Matéria Tributável alegou factos que abalam 
os fundamentos do recurso pela AF aos métodos indirectos.

23  - [(4)] A Administração Tributária só deverá legalmente partir para o apuramento da matéria 
tributável por métodos indirectos se conseguir demonstrar que a contabilidade do contribuinte não 
é merecedora de credibilidade e que não pode quantificar directa e exactamente a matéria tributável 
através de correcções técnicas, por não dispor da totalidade dos elementos indispensáveis para esse 
efeito.

24  - Sempre que a Administração Tributária esteja perante uma situação contabilística que se 
traduza numa escrita com inexactidões, irregularidades e/ou omissões, ou enganadora dos reais valores 
a tributar tem ainda de demonstrar a impossibilidade do seu apuramento directo.

25  - A AF quantificou as fixações reclamadas, tomando como referência meras suposições, não 
confirmadas, sem qualquer suporte fáctico ou base técnico científica, extravasando o princípio da 
proporcionalidade, usando total discricionariedade na sua fixação, não cumprindo o seu ónus, não 
alcançando demonstrar estarem reunidos os pressupostos para a avaliação com recurso a métodos 
indirectos.

26  - Ao decidir como decidiu a douta sentença recorrida violou o disposto nos artigos 45.º, n.º 2, 
74.º, n.º 3, 745.º, n.º 1, 85.º, n.º 1 e 2, 91.º e seguintes, todos da LGT.

TERMOS em que deve o presente recurso ser julgado procedente, revogando -se a sentença re-
corrida e determinando -se, em consequência, a extinção da execução.

Desse modo se fará JUSTIÇA».
1.6 A Fazenda Pública não contra alegou.
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1.7 Recebidos os autos neste Supremo Tribunal Administrativo, foi dada vista ao Ministério Público 
e o Procurador -Geral Adjunto emitiu parecer no sentido de que seja negado provimento ao recurso.

1.8 As questões suscitadas pelo Recorrente são apenas as de saber se a sentença recorrida fez 
correcto julgamento

– quando considerou que não se verificava a caducidade do direito à liquidação, o que exige a 
determinação do respectivo prazo, que passa por indagar se a AT usou os indicadores objectivos da 
actividade a que alude o n.º 2 do art. 45.º da LGT e previstos na alínea c) do art. 87.º da mesma Lei 
(cfr. conclusões com os n.ºs 3 a 16);

– quando entendeu estarem verificados os pressupostos legais que permitem à AT usar os métodos 
indirectos na avaliação da matéria tributável (cfr. conclusões com os n.ºs 17 a 24);

– quando não relevou o alegado erro na quantificação da matéria tributável (cfr. conclusão com 
o n.º 25).

2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1 DE FACTO
A factualidade encontra -se fixada nos seguintes termos:
«OS FACTOS
1. O impugnante foi submetido a uma acção de fiscalização externa referente aos exercícios de 

2000 e 2001 no âmbito do qual foi elaborado o relatório junto a fls. 24 cujo conteúdo se dá por repro-
duzido.

2. Foi determinado o recurso à avaliação indirecta, com os seguintes fundamentos:
a. No exercício de 2000, os custos registados com pessoal referem -se apenas a 50% do tempo;
b. O impugnante não regista qualquer remuneração do seu trabalho, nem retira resultado positivo 

da actividade para cobrir custos com a mesma, tanto em 2000, como em 2001;
c. Em 2000, se à Prestação de Serviços declara[da] se retirar as compras de mercadorias, de ma-

térias primas, os custos com pessoal incluindo os subcontratos registados, e a variação de existências, 
obtém -se um resultado negativo de € 5.449,27;

d. Em 2001, os proveitos registados não chegam sequer para cobrir os gastos com pessoal;
e. Não foram apresentados os inventários finais de 1999, nem a relação das obras em curso que 

transitaram de 1999 e as concluídas e transitadas de 2000 para 2001;
f. As facturas não fazem a discriminação entre o material e a mão de obra empregue, fazendo 

apenas referência aos orçamentos. Os orçamentos não se encontram discriminados e não permitem 
conhecer o material utilizado;

g. Houve materiais descarregados em localidades que não correspondem às localidades das obras 
facturadas.

3. Estes factos levaram a AF a concluir que a escrita do impugnante não merece credibilidade e 
que o resultado tributável declarado não corresponde ao resultado efectivamente realizado.

4. O impugnante exerceu o direito de audição, o qual foi apreciado no relatório.
5. E requereu procedimento de revisão nos termos que constam de fls. 33 e segs. cujo conteúdo 

se dá por reproduzido.
6. Reunidos os peritos, não foi alcançado acordo, pelo que cada um dos peritos lavrou o seu laudo 

nos termos que constam de fls. 31 e segs. do apenso cujo conteúdo se dá por reproduzido.
7. O impugnante foi notificado da liquidação adicional de 2000 em 16/12/2004 (fls. 40 do apenso 

cujo conteúdo se dá por reproduzido).
8. E foi notificado da liquidação adicional de 2001 em 29/11/2004 (fls. 41 do apenso cujo conteúdo 

se dá por reproduzido).
9. O impugnante requereu o procedimento de revisão em 5/7/2004, recebido em 8/7/2004 (infor-

mação de fls. 24 do apenso cujo conteúdo se dá por reproduzido).
10. A reunião apenas teve lugar em 7/10/2004 (fls. 30 do apenso cujo conteúdo se dá por repro-

duzido).
11. O contribuinte não foi notificado, mas apenas o perito designado.
FACTOS NÃO PROVADOS
Com interesse para a decisão da causa nada mais se provou».
2.2 DE DIREITO
2.2.1 DAS QUESTÕES A APRECIAR E DECIDIR
O Procurador -Geral Adjunto, representante do Ministério Público neste Supremo Tribunal Ad-

ministrativo, entendeu haver também de conhecer -se da questão da preterição de formalidades legais, 
agora restrita à falta da notificação do Contribuinte para a reunião dos peritos em ordem a apreciar e 
decidir o pedido de revisão da matéria tributável (5).

No entanto, não surpreendemos nas alegações de recurso, nem nas respectivas conclusões (6), qual-
quer alusão que nos permita concluir que o Recorrente pretendeu suscitar a reapreciação do julgamento 
dessa questão por ele suscitada na petição inicial. É certo que no item 26 das conclusões, formulado em 
ordem a cumprir o ónus hoje consagrado na alínea a) do n.º 2 do art. 685.º -A do Código de Processo 
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Civil, o Recorrente incluiu entre as normas jurídicas que considera terem sido violadas o artigo 91.º da 
LGT, referindo -se expressamente aos «artigos 91.º e seguintes». Mas não será a mera referência a esse 
preceito legal, que, aliás, comporta diversas normas jurídicas (7), que permitirá concluir que o Recorrente 
pretende que este Supremo Tribunal Administrativo sindique o julgamento efectuado pela 1.ª instância 
quanto à invocada preterição de formalidades legais por falta de notificação para a reunião dos peritos 
para apreciar e decidir o pedido de revisão da matéria tributável, sobretudo quando nas alegações não en-
contramos qualquer crítica a esse julgamento nem qualquer razão por que o mesmo deva ser alterado.

Concluímos, pois, que o Impugnante se conformou com a decisão do Juiz do Tribunal Admi-
nistrativo e Fiscal de Leiria na parte em que julgou improcedente vício de preterição de formalidades 
legais invocado na petição inicial. Assim, as únicas questões que cumpre apreciar e decidir são as que 
deixámos enunciadas em 1.8.

2.2.2 DA CADUCIDADE DO DIREITO À LIQUIDAÇÃO
A primeira questão que cumpre apreciar e decidir é a de saber se a sentença decidiu correctamente 

quando considerou que não se verifica a invocada caducidade do direito à liquidação, o que passa por 
saber se o prazo para aferir da caducidade é o de 4 anos, previsto no art. 45.º, n.º 1, da LGT, ou se é 
de aplicar o prazo de 3 anos a que alude o n.º 2 do mesmo artigo, como sustenta o Recorrente, uma 
vez que considera que foram utilizados indicadores objectivos da actividade na avaliação da matéria 
tributável que deu origem às liquidações impugnadas. Na verdade, dispõe o art. 45.º da LGT, nos seus 
n.ºs 1 e 2:

«1  - O direito de liquidar os tributos caduca se a liquidação não for validamente notificada ao 
contribuinte no prazo de quatro anos, quando a lei não fixar outro.

2  - Nos casos de erro evidenciado na declaração do sujeito passivo ou de utilização de métodos 
indirectos por motivo da aplicação à situação tributária do sujeito passivo dos indicadores objectivos da 
actividade previstos na presente lei, o prazo de caducidade referido no número anterior é de três anos».

Porque as liquidações respeitam aos anos de 2000 e 2001 e ficou provado que o Contribuinte 
delas foi notificado em 16 de Dezembro de 2004 e em 29 de Novembro de 2004 (cfr. factos provados 
sob os n.ºs 8. e 9. e que não vêm postos em causa), a questão só poderá colocar -se relativamente à 
liquidação do ano de 2000, pois quanto à de 2001, a respectiva notificação ocorreu dentro do prazo de 
3 anos, a contar do dia 1 de Janeiro de 2002, de acordo com o disposto no n.º 4 do art. 45.º da LGT (8).

Será que, como sustenta o Recorrente, no caso há lugar à redução (9) do prazo de caducidade para 
três anos, nos termos do disposto no art. 45.º, n.º 2, da LGT?

A nosso ver, não. É certo que a AT lançou mão de métodos indirectos na determinação da maté-
ria colectável. Mas, manifestamente, não o fez com recurso aos indicadores objectivos de actividade 
previstos na alínea c) do art. 87.º da LGT (10), que prevê a realização da avaliação indirecta da matéria 
colectável do sujeito passivo quando esta «se afastar, sem razão justificada [(11)], mais de 30% para 
menos ou, durante três anos seguidos, mais de 15% para menos, da que resultaria da aplicação dos indi-
cadores objectivos da actividade de base técnico -científica referidos na presente lei». Nessas situações, 
nos termos do n.º 2 do art. 90.º da LGT (12), a determinação da matéria tributável far -se -á de acordo com 
os indicadores objectivos de actividade de base técnico -científica. Tais indicadores, como refere o n.º 2 
do art. 89.º da LGT, «são definidos anualmente, nos termos da lei, pelo Ministro das Finanças, após 
audição das associações empresariais e profissionais, e podem consistir em margens de lucro ou rentabi-
lidade que, tendo em conta a localização e dimensão da actividade, sejam manifestamente inferiores às 
normais do exercício da actividade e possam, por isso, constituir factores distorsivos da concorrência».

Porque não foi ainda concretizada a via regulamentar necessária para a definição dos referidos 
indicadores, o disposto na alínea c) do art. 87.º da LGT não é aplicável (13) e, seguramente, não o foi 
no caso sub judice, no qual, apesar do recurso aos métodos indirectos, os indicadores objectivos da 
actividade não foram usados, nem como pressuposto de facto para o recurso aos métodos indirectos, 
nem como método de fixação da matéria tributável.

Na verdade, como resulta do teor do relatório da inspecção, que foi apropriado pela decisão do 
pedido de revisão da matéria tributável, o que motivou o recurso aos métodos indirectos foi a verifi-
cação de diversas irregularidades na contabilidade do Contribuinte que inviabilizavam o apuramento 
da matéria tributável de forma directa (cfr. arts. 87.º, n.º 1, alínea b), e 88.º, alíneas a) e d), da LGT) e 
o método utilizado na determinação da matéria tributável foi o da aplicação de uma margem média de 
lucro sobre as prestações de serviços e pela aplicação de mercadorias e matérias primas (cfr. art. 90.º, 
n.º 1, alínea a), da LGT). Ora, como ficou salientado no já referido acórdão de 24 de Março de 2004, 
o método utilizado pela AT na determinação da matéria tributável, «tratando -se embora de um critério 
também de cariz objectivo, não concretiza os ditos indicadores que terão de ser abstracta e generica-
mente definidos regulamentarmente. Aliás, aquela determinação da matéria colectável, nos termos da 
dita alínea a), tem necessariamente de basear -se em “critérios objectivos” em obediência ao disposto 
no art. 84º, n.º 1 da mesma LGT».

Nada justifica, pois, a pretensão do Recorrente de que o prazo de caducidade do direito à liquidação 
seja de três anos, nos termos da segunda parte do n.º 2 do art. 45.º da LGT.
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O recurso não pode, pois, ser provido com fundamento em erro de julgamento quanto à questão 
da caducidade das liquidações impugnadas.

2.2.3 DO USO DOS MÉTODOS INDIRECTOS NA DETERMINAÇÃO DA MATÉRIA TRI-
BUTÁVEL

O Recorrente também questiona a sentença na parte em que esta considerou justificada a aplica-
ção dos métodos indirectos, sustentando que a factualidade provada – que não contesta – não permite 
que se dêem como verificados os pressupostos que autorizam o recurso a esse método de avaliação 
da matéria tributável e, para além disso, que sempre a AT teria que demonstrar que não era possível a 
quantificação por métodos directos.

Antes do mais, cumpre aqui salientar que nos limitaremos a verificar se a sentença recorrida fez 
correcto enquadramento jurídico dos factos que foram dados como assentes, vedado que nos está sindicar 
a valoração da prova que conduziu à fixação da factualidade efectuada pelo Tribunal Administrativo e 
Fiscal de Leiria ou mesmo os juízos de facto que dela extraiu. Na verdade, este Supremo Tribunal Admi-
nistrativo, enquanto tribunal com poderes equivalentes aos de tribunal de revista, não pode conhecer dessas 
questões. De acordo com o disposto no art. 722.º, n.º 3, do CPC, «[o] erro na apreciação das provas e na 
fixação dos factos materiais da causa não pode ser objecto de recurso de revista, salvo havendo ofensa de 
uma disposição expressa de lei que exija certa espécie de prova para a existência do facto ou que fixe a 
força de determinado meio de prova». Ora, saber se o julgador, perante os factos constantes do probatório, 
deverá ou não concluir se a contabilidade merece credibilidade ou se era possível a quantificação por 
métodos directos envolve uma reapreciação do processo interior de formação da convicção probatória 
e do resultado da mesma que o tribunal de revista nunca poderá fazer, pois isso, porque implicaria com 
a formação da convicção, sujeita à regra da livre apreciação das provas, envolveria uma reponderação 
destas que está fora dos seus poderes que estão, nessa matéria, previstos no art. 722.º, n.º 3, do CPC. O 
que o tribunal de revista pode sindicar são apenas os aspectos de saber se o tribunal determinou bem o 
critério normativo que estabelece a possibilidade de determinação da matéria tributável por métodos indi-
rectos e o seu juízo sobre a sua aplicabilidade em abstracto à hipótese correspondente ao caso dos autos.

Dito isto, vejamos:
Em face da factualidade que foi dada como assente pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria, 

maxime no n.º 2 do item «II OS FACTOS» e que acima ficou transcrita, a sentença recorrida considerou 
que, como a AT invocara, a contabilidade não era credível nem permitia nem permitia a quantificação 
directa da matéria tributável, pois

• não só enferma de irregularidades, quais sejam
– o registo de facturas que «não fazem a discriminação entre o material e a mão de obra empregue, 

fazendo apenas referência aos orçamentos», sendo que, também estes, não fazem essa discriminação, 
motivo por que «não permitem conhecer o material utilizado» (cfr. o facto vertido no probatório da 
sentença sob o n.º 2.f.),

– «não foram apresentados os inventários finais do ano de 1999, nem a relação das obras em 
curso que transitaram de 1999 e as concluídas e transitadas de 2000 para 2001» (cfr. o facto vertido no 
probatório da sentença sob o n.º 2.e.),

• como também se verificam diversos factos que indiciam que a contabilidade não transmite uma 
imagem fiel dos resultados das operações da empresa, a saber,

– no ano de 2000, «os custos registados com pessoal referem -se apenas a 50% do tempo» (cfr. o 
facto vertido no probatório da sentença sob o n.º 2.a.),

– o contribuinte «não regista qualquer remuneração do seu trabalho, nem retira resultado positivo 
da actividade para cobrir custos com a mesma, tanto em 2000, como em 2001» (cfr. o facto vertido no 
probatório da sentença sob o n.º 2.b.),

– em 2000, «se à Prestação de Serviços declara[da] se retirar as compras de mercadorias, de matérias 
primas, os custos com pessoal incluindo os subcontratos registados, e a variação de existências, obtém-
-se um resultado negativo de € 5.449,27» (cfr. o facto vertido no probatório da sentença sob o n.º 2.c.),

– em 2001, «os proveitos registados não chegam sequer para cobrir os gastos com pessoal» (cfr. 
o facto vertido no probatório da sentença sob o n.º 2.d.),

– foram descarregados materiais em «em localidades que não correspondem às localidades das 
obras facturadas» (cfr. o facto vertido no probatório da sentença sob o n.º 2.g.).

Se bem interpretamos a sentença, o Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria considerou 
demonstrada a impossibilidade de quantificação directa e exacta da matéria tributável em resultado 
da natureza das irregularidades verificadas na contabilidade. Na verdade, se as facturas registadas na 
contabilidade não permitem sequer apurar quais os montantes que nelas se referem a prestações de 
serviços, nem estabelecer quais as obras que foram efectuadas ao longo dos diversos exercícios, como 
proceder à quantificação directa? Com base em que elementos? O próprio Recorrente não o diz, antes 
se limitando a afirmar, conclusivamente, que a AT tinha que demonstrar a impossibilidade do apura-
mento directo da matéria tributável. Mas, a verdade é que a sentença recorrida considerou que a AT 
fez essa demonstração, pelo que competia ao Recorrente infirmar a decisão da AT sobre a verificação 
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dos pressupostos do recurso aos métodos indirectos, designadamente demonstrando que não ocorrem 
as insuficiências contabilísticas ou que, apesar das mesmas, ainda era possível determinar a matéria 
tributável directamente (através das denominadas “correcções técnicas”), sendo que nenhum esforço 
desenvolveu nesse sentido.

Este juízo, porque é de facto, não podemos sindicá -lo, como deixámos já referido.
A este Supremo Tribunal cumpre apenas verificar se a sentença, tendo considerado afastada a 

presunção de veracidade da contabilidade e comprovada a impossibilidade de determinar a matéria 
tributável com base nela ou por outra forma directa, fez correcto julgamento quando considerou que 
ficou a AT legitimada para lançar mão dos métodos indirectos. Ou seja, cumpre -nos apenas sindicar o 
enquadramento jurídico que a sentença deu a essa factualidade, para nós intangível.

Como resulta do exposto, a AT actuou ao abrigo dos arts. 75.º, n.º 2, alínea a), 87.º, alínea h), 88.º, 
alíneas a) e d) e 90.º, n.º 1, alínea a), todos da LGT, tendo ainda em conta que, nos termos do precei-
tuado naquela primeira norma, se deve ter por ilidida a presunção de veracidade da escrita consagrada 
no n.º 1 do mesmo art. 75.º.

A sentença recorrida, que decidiu nesse sentido, não é merecedora de censura alguma.
2.2.4 DA QUANTIFICAÇÃO DA MATÉRIA TRIBUTÁVEL
O Recorrente põe também em causa a sentença na parte em que julgou não verificado o erro 

na quantificação da matéria tributável, reconduzindo a sua argumentação a uma fórmula genérica e 
conclusiva, que não permite saber concretamente onde reside o erro de julgamento que assaca à sen-
tença. Diz o Recorrente: «A AF quantificou as fixações reclamadas, tomando como referência meras 
suposições, não confirmadas, sem qualquer suporte fáctico ou base técnico científica, extravasando o 
princípio da proporcionalidade, usando total discricionariedade na sua fixação, não cumprindo o seu 
ónus, não alcançando demonstrar estarem reunidos os pressupostos para a avaliação com recurso a 
métodos indirectos» (cfr. conclusão com o n.º 25).

Cumpre aqui ter em conta o que ficou dito no ponto anterior relativamente aos poderes deste 
Tribunal ad quem, tal como definidos pelo art. 722.º, n.º 3, do CPC.

Antes do mais, porque, salvo o devido respeito, o Recorrente parece revelar alguma confusão 
a esse respeito, recordamos que, nos termos do disposto no n.º 3 do art. 74.º da LGT, «[e]m caso de 
determinação da matéria tributável por métodos indirectos, compete à administração tributária o ónus 
da prova da verificação dos pressupostos da sua aplicação, cabendo ao sujeito passivo o ónus da prova 
do excesso na respectiva quantificação».

Vimos já que a AT demonstrou a verificação dos pressupostos para a determinação da matéria 
tributável por métodos indirectos.

O ora Recorrente pôs também em causa a quantificação, suscitando dúvidas quanto à mesma. É 
sabido que na quantificação por métodos indirectos – à qual a AT só pode recorrer na impossibilidade 
de determinar directamente a matéria tributável – há sempre dúvidas quanto ao resultado alcançado, 
pois apesar de também aqueles visarem a quantificação real, assentam em «indicadores que apenas 
podem fornecer uma indicação aproximada do valor que a matéria tributável provavelmente teria» (14), 
como bem ficou referido na sentença recorrida.

Assim, para pôr em causa a quantificação da matéria tributável a que a AT chegou com recurso a 
métodos indirectos não basta ao sujeito passivo suscitar dúvidas quanto ao resultado obtido, antes se lhe 
impondo que demonstre a inadequação ou errada aplicação dos critérios de quantificação utilizados.

Porque a sentença recorrida considerou que essa demonstração não foi feita, decidiu de acordo com 
a doutrina que vimos de expor ao decidir contra o Contribuinte, motivo por que não merece censura.

2.2.5 CONCLUSÕES
Preparando a decisão, formulamos as seguintes conclusões:
I  - O n.º 2 do art. 45.º da LGT prevê a redução do prazo de caducidade do direito à liquidação para 

três anos, designadamente, nos casos «de utilização de métodos indirectos por motivo de aplicação à 
situação tributária do sujeito passivo dos indicadores objectivos da actividade» previstos naquela Lei, 
justificada pela inexistência nesses casos de inspecção interna ou externa por parte da AT.

II  - O uso dos indicadores objectivos de actividade, previstos no art. 89.º da LGT, só será possível 
após a concretização da via regulamentar necessária para o efeito, o que ainda não aconteceu.

III  - A utilização de métodos indirectos na determinação da matéria tributável, na sequência de 
inspecção e através das “margens médias de lucro líquido” a que se refere o art. 90.º, n.º 1, alínea a), 
da LGT, não concretiza a aplicação dos “indicadores objectivos de actividade”, previstos no art. 89.º 
da LGT e, por isso, nessa situação não se aplica o prazo reduzido dito em I, mas antes o prazo previsto 
no n.º 1 do art. 45.º da LGT.

IV  - Afastada que fique a presunção de veracidade da contabilidade e verificada a impossibilidade 
de determinar a matéria tributável com base nela ou por outra forma directa (juízos que este STA, como 
tribunal de revista, que carece de poderes de cognição em sede de facto, não pode sindicar na parte em que 
se refere à formação da convicção), fica a AT legitimada para lançar mão dos métodos indirectos.
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V  - De acordo com as regras de distribuição do ónus da prova, para pôr em causa a quantificação 
da matéria tributável a que a AT chegou com recurso a métodos indirectos não basta ao sujeito passivo 
suscitar dúvidas quanto ao resultado obtido, antes se lhe impondo que demonstre a inadequação ou 
errada aplicação dos critérios de quantificação utilizados (cfr. art. 74.º, n.º 3, da LGT).

3. DECISÃO
Face ao exposto, os juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Admi-

nistrativo acordam, em conferência, negar provimento ao recurso.
Custas pelo Recorrente.
Lisboa, 16 de Novembro de 2011. — Francisco Rothes (relator) — Isabel Marques da Silva — 

António Calhau.

(1) Em sede de IVA os actos de correcção da matéria tributável e de liquidação do imposto confundem -se.
(2) As partes entre aspas e com um tipo de letra diferente, aqui como adiante, constituem transcrições.
(3) Na sentença recorrida não ficou escrito e consequentemente o recurso à avaliação indirecta mas sim e consequente 

recurso à avaliação indirecta.
(4) O Recorrente repetiu o n.º 23 na numeração das conclusões, erro que se repercutiu nas conclusões seguintes.
(5) Recorde -se que o Impugnante, na petição inicial, invocou a preterição de formalidades legais, quer com esse funda-

mento, quer com fundamento na falta de observância do prazo estabelecido pelo n.º 3 do art. 91.º da LGT para que tenha lugar 
a reunião dos peritos no âmbito do procedimento de revisão da matéria colectável.

(5) Conclusões por que, atento o disposto no art. 684.º, n.º 3, do CPC, se determina o objecto do recurso.
(6) O art. 91.º da LGT tem nada menos do que 15 números, contendo várias normas jurídicas.
(8) Diz o n.º 4 do art. 45.º da LGT, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 55 -B/2004, de 30 de Dezembro: «O prazo de 

caducidade conta -se, nos impostos periódicos, a partir do termo do ano em que se verificou o facto tributário e, nos impostos de 
obrigação única, a partir da data em que o facto tributário ocorreu, excepto no imposto sobre o valor acrescentado e nos impostos 
sobre o rendimento quando a tributação seja efectuada por retenção na fonte a título definitivo, caso em que aquele prazo se conta a 
partir do início do ano civil seguinte àquele em que se verificou, respectivamente, a exigibilidade do imposto ou o facto tributário».

(9) Redução que se justifica porque, nos casos previstos no n.º 2 do art. 45.º da LGT, a AT não tem de recorrer a qualquer 
inspecção externa ou interna. Neste sentido, LIMA GUERREIRO, Lei Geral Tributária Anotada, Editora Reis dos Livros, 
2000, pág. 215.

(10) Na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 100/99, de 6 de Julho.
(11) Quanto à justificação, dispõe o n.º 1 do art. 90.º da LGT: «A aplicação de métodos indirectos com fundamentos em 

a matéria tributável ser significativamente inferior à que resultaria da aplicação de indicadores objectivos de actividade de 
base técnico -científica só pode efectuar -se, para efeitos da alínea c) do artigo 87.º, em caso de o sujeito passivo não apresentar 
na declaração em que a liquidação se baseia razões justificativas desse afastamento, desde que tenham decorrido mais de três 
anos sobre o início da sua actividade».

(12) Na redacção da Lei n.º 30 -G/2000, de 29 de Dezembro.
(13) Neste sentido, os seguintes acórdãos desta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
– de 24 de Março de 2004, proferido no processo com o n.º 1914/03, publicado no Apêndice ao Diário da República de 

18 de Novembro de 2004 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2004/32210.pdf), págs. 491 a 495, também disponível em
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/

936323608ffa412b80256e670038fe6d?OpenDocument;
– de 26 de Setembro de 2007, proferido no processo com o n.º 481/07, publicado no Apêndice ao Diário da República 

de 13 de Maio de 2008 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2007/32230.pdf), págs. 1456 a 1458, também disponível em http://www.
dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/f8cce2490f23cd758025736e00388b9e?OpenDocument.

(14) Cfr. JORGE LOPES DE SOUSA, Código de Procedimento e de Processo Tributário anotado e comentado, Áreas 
Editora, 6.ª edição, volume II, anotação 6 ao art. 100.º, pág. 137. 

 Acórdão de 16 de Novembro de 2011.

Assunto:

Impugnação judicial. Prova testemunhal. Dispensa da produção de prova. Prescri-
ção.

Sumário:

 I — Não releva para o cômputo do prazo de prescrição a paragem do processo de 
impugnação por mais de um ano e por facto não imputável ao sujeito passivo que 
se tenha completado em data posterior a 1 de Janeiro de 2007, pois a partir desta 
data foi revogado o disposto no n.º 2 do art. 49.º da LGT, nos termos do art. 91.º 
da Lei n.º 53 -A/2006, de 29 de Dezembro, que determinou também que a revoga-
ção «aplica -se a todos os prazos de prescrição em curso, objecto de interrupção, 
em que ainda não tenha decorrido o período superior a um ano de paragem do 
processo por motivo não imputável ao sujeito passivo».
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 II — Naquela circunstância, a interrupção do prazo da prescrição por efeito da im-
pugnação judicial terá como efeitos a eliminação (incondicional) de todo o prazo 
já decorrido e o impedimento do decurso da prescrição (novo prazo idêntico ao 
primeiro) até se tornar definitiva a decisão que puser termo ao processo (cfr. 
arts. 326.º e 327.º do CC).

 III — No processo de impugnação judicial compete ao juiz examinar se é legalmente 
permitida a produção da prova testemunhal oferecida pelas partes e, no caso 
afirmativo, aferir da relevância da factualidade alegada perante as várias so-
luções plausíveis para as questões de direito colocadas, só podendo dispensar 
essa prova no caso de concluir que ela é manifestamente impertinente, inútil ou 
desnecessária.

 IV — Porque a liquidação impugnada teve por fundamento factual que o preço real da 
venda foi superior ao preço declarado e a demonstração da identidade entre esses 
preços pode ser feita por todos os meios de prova admissíveis, não pode recusar -se 
ao impugnante a demonstração, através da prova testemunhal por ele oferecida, 
dessa factualidade, da qual ele pretende retirar consequências jurídicas.

 V — Muito menos pode julgar -se improcedente a impugnação judicial com o funda-
mento de que a impugnante não logrou provar essa identidade, se lhe foi recusada 
a possibilidade de efectuar essa demonstração.

Processo n.º 289/11 -30.
Recorrente: Laura Tavares Ramos de Brito Peres.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Francisco Rothes.

1. RELATÓRIO
1.1 A Administração tributária (AT), na sequência de uma visita de fiscalização a uma sociedade 

de mediação imobiliária, considerou que o preço por que Laura Tavares Ramos de Brito Peres (adiante 
Contribuinte, Impugnante ou Recorrente) vendeu dois prédios em 2000 era superior ao declarado nas 
respectivas escrituras e para efeitos fiscais, motivo por que procedeu à correspondente correcção do 
rendimento tributável declarado para aquele ano e à consequente liquidação adicional de Imposto Sobre 
o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS) e respectivos juros compensatórios.

1.2 A Contribuinte impugnou judicialmente essa liquidação, pedindo ao Juiz do Tribunal Admi-
nistrativo e Fiscal de Aveiro a anulação desse acto tributário.

1.3 O Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro julgou a impugnação judicial improce-
dente.

1.4 A Impugnante não se conformou com a sentença e dela interpôs recurso para este Supremo 
Tribunal Administrativo, que foi admitido a subir imediatamente, nos próprios autos e com efeito 
meramente devolutivo.

1.5 A Recorrente apresentou as alegações de recurso, que resumiu em conclusões do seguinte teor:
«
1ª A pretensa obrigação tributária sub judice extinguiu -se por prescrição, pois as escrituras de 

compra e venda em análise foram outorgadas em 2000.06.27 e 2000.07.20 (v. alíneas C) e D) dos FP), 
na vigência do art. 48º da LGT, sendo o prazo inicial de prescrição de 8 anos, contados “a partir do termo 
do ano em que se verificou o facto tributário” – 2000 –, tendo terminado em 2008 – cfr. texto n.ºs 1 e 2;

2ª Mesmo considerando eventuais interrupções do prazo prescricional determinadas pelos factos 
enunciados no art. 49º/1 da LGT, nomeadamente a impugnação judicial, esta deixou de produzir quais-
quer efeitos, ex vi do art. 49º/2 da LGT, pois esteve parada por mais de um ano, em consequência de 
actuações alheias à impugnante – cfr. texto n.ºs 2 a 5;

3ª Na contagem do prazo de prescrição aplicável à pretensa obrigação tributária em causa, deve 
considerar -se “o tempo decorrido desde o início do prazo de prescrição até à data da autuação” da im-
pugnação judicial – 2000 a 2005 –, “mais o decorrido posteriormente ao ano referido na lei” – 2007 a 
2009 (v. Ac. STA de 2006.09.20, Proc. 0997/05, www.dgsi.pt) – cfr. texto n.ºs 5 e 6;

4ª Contrariamente ao decidido na douta sentença recorrida, o Tribunal a quo não podia conhecer 
imediatamente do mérito da causa, sendo necessária a instrução do processo e a consequente produção 
de prova, em virtude de subsistirem factos controvertidos e relevantes para a decisão da causa, segundo 
as várias soluções plausíveis da questão de direito (v. art. 113º do CPPT; cfr. arts. 508º -a/1/d) e e), 
510º/1/b) e 511º/1 do CPC, aplicáveis ex vi do art.º 2º/e) do CPPT) – cfr. texto n.ºs 7 a 9;

5ª In casu não foi permitida a produção de prova testemunhal requerida pela impugnante, com 
base nos documentos existentes no processo, que foram posteriormente desconsiderados na decisão 
sobre a matéria de facto, nem foi permitido às partes a discussão da matéria de facto e de direito, antes 
de ser proferida a douta sentença recorrida, pelo que foi frontalmente violado o disposto nos arts. 13º, 
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118º e 120º do CPPT e 99º da LGT (v. Ac. TCA Sul, de 2010.04.20, Proc. 03632/09, in www.dgsi.pt) 
– cfr. texto n.ºs 8 e 9;

6ª A ora recorrente não foi notificada do início do processo administrativo -tributário que culminou 
com a prolação da liquidação impugnada, nem para se pronunciar antes da conclusão do relatório de 
inspecção tributária, pelo que, contrariamente ao decidido na douta sentença recorrida, foram frontal-
mente violados os arts. 267.º/5 da CRP, os arts. 55º, 103º e 105º do CPA, o art. 45º do CPPT e o art. 60º 
da LGT – cfr. texto n.ºs 10 a 13;

7ª No caso em análise não se verificou sequer qualquer facto ou situação que permitisse a dispensa 
de audiência prévia do ora recorrente (v. arts. 2º, 18º, 32º/10 e 267/5 da CRP), e, mesmo que existisse 
– o que não se aceita –, sempre teria que ser invocado fundamentadamente – cfr. texto n.ºs 14 e 15;

8ª Os actos sub judice enfermam de manifesta falta de fundamentação de facto e de direito ou, 
pelo menos, esta é obscura e incongruente, pois:

a) Não se verificam, nem foram invocados os pressupostos de facto que permitam a liquidação do 
valor de IRS em causa e de juros compensatórios (v. art. 268º/3 da CRP; cfr. art. 21º do CPT);

b) Não foram invocados quaisquer fundamentos de direito, não se indicando, nem concretizando 
a aplicação de quaisquer normas jurídicas, ao abrigo das quais, pudessem ser liquidados e cobrados o 
tributo e juros exigidos e aplicada uma coima (v. art. 268º/3 da CRP e art. 77º da LGT);

c) Não foram indicados quaisquer fundamentos de facto e de direito que pudessem justificar a 
inexistência de audição prévia (cfr. art. 32º/10 da CRP) – cfr. texto n.ºs 16 a 19;

9ª Contrariamente ao decidido na douta sentença recorrida, os actos sub judice violaram assim 
frontalmente os arts 32º/10 e 268º/3 da CRP, o art. 77º da LGT e os arts. do CPA – cfr. texto n.ºs 17 a 20;

10ª Tendo sido decidido pelo douto de 2007.11.10, transitado em julgado (v. art. 677º do CPC), que 
era desnecessária a produção de prova testemunhal, pois o preço global das vendas, de 25.000.000$00 
“consta da escritura”, ter -se -ia de concluir, contrariamente ao decidido na douta sentença recorrida, 
que in casu não ocorreu qualquer simulação, pois as escrituras em causa foram celebradas pelo preço 
real das transacções – cfr. texto n.ºs 21 e 22;

11ª É assim manifesta a inexistência in casu de quaisquer factos tributários que permitissem a 
liquidação adicional de IRS ora impugnada (v. art. 99º da LGT) – cfr. texto n.ºs 22 e 23;

12ª A douta sentença recorrida enferma de manifestos erros de julgamento, tendo violado frontal-
mente, além do mais, o disposto nos arts. 2º, 18º, 32º/10, 267º/5 e 268º/3 da CRP, nos arts. 55º, 103º, 
105º, 124º e 125º do CPA, nos arts. 13º, 45º, 113º, 118º e 120º do CPPT, nos arts. 48º, 49º, 60º, 77º e 
99º da LGT e no art. 21º do CPT – cfr. texto n.ºs 1 a 23.

NESTES TERMOS,
Deverá ser dado provimento ao presente recurso, revogando -se a douta sentença recorrida, com 

as legais consequências.
SÓ ASSIM SE DECIDINDO SERÁ
CUMPRIDO O DIREITO E FEITA JUSTIÇA».
1.6 A Fazenda Pública não contra alegou.
1.7 Recebidos os autos neste Supremo Tribunal Administrativo, foi dada vista ao Ministério Público 

e o Procurador -Geral Adjunto emitiu parecer no sentido de que seja concedido provimento ao recurso.
Isto, em síntese, com a seguinte fundamentação:
 - não se verifica a invocada prescrição da obrigação tributária, uma vez que a paragem do processo 

de impugnação judicial por período superior a um ano e por facto não imputável ao Contribuinte, ocorreu 
depois de 27 de Maio de 2008, ou seja, quando tinha já sido revogado o n.º 2 do art. 49.º da LGT;

 - ocorre insuficiência da base instrutória, pois, existindo matéria de facto controvertida, «o tribunal 
não pode dizer que «não se fez qualquer prova» e, simultaneamente, dispensar a prova testemunhal».

1.8 As questões que cumpre apreciar e decidir, como procuraremos demonstrar, são as de saber 
se a sentença recorrida fez correcto julgamento

– quando conheceu do mérito sem que tenha procedido à pertinente instrução, designadamente à 
produção de prova testemunhal (cfr. conclusões com os n.ºs 4 e 5);

– quando considerou não haver violação do direito de audiência prévia (cfr. conclusões com os 
n.ºs 6 e 7);

– quando considerou que o acto impugnado não enferma de falta de fundamentação de facto e de 
direito (cfr. conclusões com o n.ºs 8 e 9);

– quando não deu como demonstrada a inexistência do facto tributário (cfr. conclusão com o n.º 10).
Previamente, haverá também que verificar se, como alega a Recorrente (cfr. conclusões 1.ª a 3.ª), a 

obrigação tributária está prescrita, pois, nesse caso, verificar -se -á a inutilidade superveniente da lide.
2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1 DE FACTO
Na sentença recorrida, o julgamento da matéria de facto foi efectuado nos seguintes termos:
«Com base nos documentos juntos aos autos e no processo administrativo apenso, apurou -se a 

seguinte matéria de facto relevante para a decisão a proferir:
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1. Em 1998.07.03 faleceu, na freguesia de Miragaia, Ana Pinto Tavares, mãe da impugnante, tendo 
sido habilitados como herdeiros, para além desta, o seu irmão Rui Tavares Ramos;

2. A impugnante e seu irmão receberam a título de herança, na proporção de metade para cada um:
a)  - um prédio rústico com a área de seiscentos metros quadrados, situado no lugar de Espinho, 

da freguesia de S. Félix da Marinha, do concelho de Vila Nova de Gaia;
b)  - e um terreno destinado a construção urbana, sito no lugar de Espinho, da freguesia de S. Félix 

da Marinha, do concelho de Vila Nova de Gaia;
3. Pela escritura pública de compra e venda de 2000.06.27, lavrada no Primeiro Cartório Notarial 

de Santa Maria da Feira, a impugnante e Rui Tavares Ramos venderam a Soliveiras, Lda. o terreno 
descrito em a);

4. Pela escritura pública de compra e venda de 2000.07.20, lavrada no Primeiro Cartório Notarial 
de Ovar, a impugnante e Rui Tavares Ramos venderam a Soliveiras, Lda. o terreno descrito em b);

5. Do relatório resulta nomeadamente que: “aquando da busca efectuada à CGR foi detectado e 
apreendido um CD com cópias de segurança de diversos contratos promessa de compra e venda (…) 
através do qual os promitentes vendedores prometiam vender ao promitente comprador um terreno a 
pastagem, rústico, sito no lugar de Espinho (…) pelo valor de 27.500.000$00 (…)” – Dá -se por repro-
duzido o Relatório junto com o PA a fls. 5 e ss.

Factos não provados:
 - que o preço global das vendas dos dois imóveis descritos em 2 dos factos provados foi de 

25.000.000$00;
Não se provaram outros factos com interesse para a decisão.
Motivação da decisão de facto
A decisão da matéria de facto baseia -se, essencialmente, nos documentos e informações constantes 

do processo».
2.2 DE FACTO E DE DIREITO
2.2.1 DA PRESCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA SUBJACENTE À LIQUIDAÇÃO 

IMPUGNADA
Antes do mais, cumpre relembrar que,
 - porque estamos em sede de impugnação judicial, a prescrição da obrigação tributária nunca po-

derá constituir causa de pedir do pedido de anulação da liquidação, mas poderá apenas ser conhecida, 
incidentalmente, como motivo de extinção da instância por inutilidade superveniente da lide: no caso de 
a obrigação tributária não estar ainda solvida e de ser inquestionável o decurso do prazo da respectiva 
prescrição, a AT, ainda que a impugnação seja julgada improcedente, não poderá instaurar execução com 
vista à cobrança da dívida correspondente, bem como deverá oficiosamente declarar extinta a execução 
(cfr. art. 175.º do CPPT), caso esta tenha já sido instaurada; assim, apesar de a prescrição não poder 
constituir fundamento de impugnação judicial da liquidação, a jurisprudência tem vindo a admitir que 
pode ser apreciada nessa sede, mesmo oficiosamente, como motivo da inutilidade superveniente da lide: 
verificada a prescrição da obrigação tributária, que determina a inexigibilidade da correspondente dívida, 
com a consequente impossibilidade de cobrança coerciva, a impugnação judicial em que se visa apenas a 
apreciação da legalidade da liquidação que lhe deu origem deixa de ter utilidade; nesse circunstancialismo, 
deve extinguir -se a instância por inutilidade superveniente da lide (cf. art. 287.º, n.º 1, alínea e), do CPC) (1) ;

 - a prescrição da obrigação tributária em sede de impugnação judicial apenas deve ser conhecida, 
como causa da eventual inutilidade superveniente da lide, nos casos em que o processo forneça todos 
os elementos que permitam uma decisão segura quanto àquela questão, designadamente, se do processo 
constarem todos os elementos que permitam atender a possíveis causas de interrupção e suspensão da 
prescrição, que poderão ter ocorrido noutros processos administrativos ou contenciosos (2) ;

 - apesar de a sentença não ter apreciado a questão da inutilidade superveniente da lide por pres-
crição da obrigação tributária a que se refere a liquidação impugnada, porque se trata de questão do 
conhecimento oficioso, nada obsta a que a questão seja invocada em sede de recurso, nem a que, inde-
pendentemente dessa invocação, seja conhecida, nos termos acima referidos, pelo Tribunal a quo.

Aplicando esta doutrina ao caso sub judice, podemos desde logo concluir que o processo não nos 
fornece os elementos pertinentes a uma apreciação segura sobre a prescrição pois não nos dá a conhecer 
se ocorreram outras causas de interrupção (3)  ou de suspensão que hajam de ser relevadas. O que, por 
si só, levaria a que não conhecêssemos nesta sede, ainda que incidentalmente e com vista a averiguar 
da utilidade da lide, da prescrição da obrigação tributária.

Mas, ainda que assim não se considere, a verdade é que, em face dos elementos constantes dos 
autos, podemos afirmar seguramente que não se verifica a prescrição da obrigação tributária corres-
pondente à liquidação impugnada.

Sustenta a Recorrente, louvando -se nos arts. 48.º, n.º 1, e 49.º, n.º 2, da LGT, que a obrigação 
tributária está prescrita, uma vez que o tempo decorrido desde o termo inicial do prazo até à data da 
autuação do processo de impugnação judicial, acrescido do que decorreu após a paragem do processo 
de impugnação judicial por período superior a um ano e por motivo que não lhe é imputável até ao 
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presente, excede o prazo de oito anos. A Recorrente alicerça a sua argumentação na “degradação” do 
efeito interruptivo da prescrição decorrente da instauração da impugnação judicial em efeito suspensivo 
por força da paragem do processo por período superior a um ano e por motivo que não lhe é imputável. 
Ou seja, a Recorrente aplica à situação sub judice o disposto no art. 49.º, n.º 2, da LGT, na redacção 
anterior à alteração da Lei n.º 53 -A/2006, de 29 de Dezembro, que dizia: «A paragem do processo por 
período superior a um ano por facto não imputável ao sujeito passivo faz cessar o efeito previsto no 
número anterior, somando -se, neste caso, o tempo que decorrer após esse período ao que tiver decorrido 
até à data da autuação».

Na verdade, nos termos da alegação da Recorrente, o processo de impugnação judicial parou por 
motivo que não lhe é imputável; no entanto, não concretiza as datas em que se deu essa paragem ou em 
que se completou um ano sobre a mesma, antes se limitando a retomar a contagem do prazo da pres-
crição em 2007. Ora, como veremos adiante, para averiguar dos efeitos jurídicos da eventual paragem 
do processo por mais de um ano, é imprescindível saber em que data ocorreu a paragem.

A indagação desse facto, porque se refere à tramitação do próprio processo, sindicável pela mera 
consulta dos autos, não excede a competência deste Supremo Tribunal que, nesta sede, se restringe à 
matéria de direito (4). Vejamos, pois:

Compulsados os autos, vemos que a presente impugnação judicial apenas esteve parada por mais 
de um ano entre 27 de Maio de 2008 (data da notificação ao Representante da Fazenda Pública dos 
documentos apresentados pela Impugnante mediante carta registada em 19 de Dezembro de 2007) e 
9 de Junho de 2010 (data em que foi aberta conclusão e proferido despacho a ordenar que os autos 
fossem com vista ao Ministério Público).

Porém, na data em que ocorreu essa paragem já não estava em vigor (desde 1 de Janeiro de 2007 (5) ) 
o n.º 2 do art. 49.º da LGT, revogado que foi pelo art. 90.º da Lei n.º 53 -A/2006, de 29 de Dezembro 
(Orçamento do Estado para 2007), que apenas salvaguardou dos efeitos dessa revogação os casos em 
que, na data da entrada em vigor da lei, tivesse já decorrido o período superior a um ano de paragem 
do processo por facto não imputável ao sujeito passivo (art. 91.º da referida Lei).

O que significa, como bem salientou o Procurador -Geral Adjunto neste Supremo Tribunal Admi-
nistrativo, que no caso sub judice não tem aplicação o n.º 2 do art. 49.º da LGT.

Assim, a impugnação judicial, instaurada em 20 de Abril de 2005, interrompeu o prazo da prescrição 
(art. 49.º, n.º 1, da LGT), inutilizando para a prescrição todo o tempo até então decorrido e determinando 
a abertura de novo prazo igual ao primitivo (cfr. os n.ºs 1 e 2 do art. 326.º do Código Civil (CC)), que 
não volta a correr até ao trânsito em julgado do processo (cfr. art. 327.º, n.º 1, do CC).

Pelo exposto, é manifesto que, ao contrário do que sustenta a Recorrente, não está prescrita a 
obrigação tributária correspondente à liquidação impugnada

2.2.2 DA INSUFICIÊNCIA INSTRUTÓRIA DO PROCESSO
Para efeitos de demonstrar a ilegalidade da liquidação adicional de IRS (mais -valias) que lhe foi 

efectuada com o fundamento de que o preço global de venda dos prédios foi, não de Esc. 25.000.000$00, 
como declarado nas respectivas escrituras e na declaração de rendimentos, mas de Esc. 27.000.000$00, 
a Contribuinte apresentou prova testemunhal.

A Juíza indeferiu a produção dessa prova com o fundamento de que o preço global das vendas foi 
de Esc. 25.000.000$00 «consta da escritura!» (cfr. despacho de fls. 86/87).

Na sentença recorrida a Juíza deu como facto não provado «que o preço global das vendas dos 
dois imóveis descritos em 2 dos factos provados foi de 25.000.000$00». Por outro lado, embora dos 
factos provados não resulte qual o preço efectivo das vendas que foi dado como assente, da argumen-
tação aduzida sob a epígrafe «DOS FACTOS E DO DIREITO» resulta inequivocamente que a Juíza 
do Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro considerou que a «os factos descritos no Relatório […] 
são suficientes para concluir, como fez a AT, que o valor da transacção dos imóveis não fora o decla-
rado na escritura de compra e venda» e que a AT «obteve elementos que lhe permitiram concluir pela 
simulação do preço de transacção declarado».

Mais resulta da sentença recorrida que, face à prova recolhida pela AT, à Contribuinte «não lhe 
bastava alegar […] que o valor declarado seria o valor real pelo que os imóveis foram transaccionados»; 
impunha -se -lhe, isso sim, fazer a demonstração desse facto «com recurso aos meios gerais de prova, 
desde que não postergados pela lei, desde o documental ao testemunhal, passando pelo pericial». E 
concluiu a sentença: «o certo é que os autos não contêm qualquer elemento probatório que corrobore 
o alegado pela impugnante».

A Recorrente põe em causa a sentença, na medida em que esta foi proferida sem que tenha havido 
lugar à inquirição das testemunhas, que a Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro dispensou 
expressamente por despacho proferido nos autos.

Antes do mais, poderíamos interrogarmo -nos se pode agora a Recorrente, que não interpôs recurso 
do despacho que dispensou a prova testemunhal, questionar em sede de recurso da sentença a falta da 
produção da prova testemunhal.
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Manifestamente, sim, não havendo sequer que averiguar aqui se aquele despacho é ou não neces-
sário e se, a ser proferido, faz ou não caso julgado formal.

Desde logo, porque a Juíza do Tribunal a quo, após ter convidado a Impugnante a indicar no 
despacho por que indeferiu o depoimento das testemunhas, no que se refere ao facto em causa – que 
o preço global das vendas foi de Esc. 25.000.000$00 – considerou dispensável o depoimento das tes-
temunhas com o fundamento de que «o facto consta da escritura!», o que não pode ser lido com outro 
sentido senão que considerava tal facto como provado com base na prova documental, motivo por que 
entendia dispensável a produção da prova testemunhal relativamente ao mesmo. Ou seja, o Tribunal 
Administrativo e Fiscal de Aveiro criou na Impugnante a convicção de que entendia dispensável a 
produção de prova testemunhal relativamente àquele facto porque o tinha desde já como provado em 
face das escrituras de compra e venda.

Assim, nunca poderia agora, sob pena de grave violação do princípio da boa -fé, pretender -se que 
a Impugnante deveria ter interposto recurso desse despacho e que, não o tendo feito, estava o Tribunal 
ad quem impedido de sindicar esse julgamento.

Por outro lado, o Tribunal de recurso sempre pode sindicar o juízo sobre a necessidade ou não de 
produção de prova em sede do recurso interposto da sentença. Aí, não só o impugnante ou a Fazenda 
Pública podem sustentar a insuficiência da matéria de facto e/ou o erro no seu julgamento, como o 
próprio tribunal ad quem pode e deve, se considerar que a sentença não contém os factos pertinentes 
à decisão da causa, anular a sentença oficiosamente (cfr. arts. 729.º, n.º 3, e 730.º, n.ºs 1 e 2, do CPC e 
712.º, n.º 4, do mesmo código, aplicável ex vi da alínea e) do art. 2.º do CPPT).

Dito isto, cumpre averiguar da necessidade da inquirição das testemunhas no caso sub ju-
dice.

De acordo com o disposto no art. 113.º, 2.ª parte, do CPPT, o juiz «conhecerá logo o pedido, se a 
questão for apenas de direito ou, sendo também de facto, o processo fornecer os elementos necessários»; 
caso contrário, deverá ordenar as diligências de prova necessárias, nomeadamente a testemunhal (arts. 
114.º, 115.º, n.º 1 e 119.º, do CPPT).

No caso, deixámos já dito, está em causa o preço real por que foram vendidos dois imóveis: a AT 
considerou que houve simulação quanto ao preço e que a venda foi efectuada por preço superior ao 
constante das escrituras, enquanto a Impugnante sustenta que o preço real foi o declarado. Há, pois, 
factos controvertidos e relevantes para a decisão a proferir, pois é inequívoco, à luz de qualquer das 
soluções plausíveis da questão de direito, que é imprescindível averiguar o preço real daquelas vendas 
(cfr. art. 113.º do CPPT, arts. 508.º -A, n.º 1, alíneas d) e e), 510.º, n.º 1, alínea b) e 511.º, n.º 1 do CPC, 
aplicáveis ex vi do art. 2.º, alínea e), do CPPT).

A Juíza do Tribunal a quo considerou que a AT reuniu indícios suficientes de que o preço real 
era superior ao declarado (juízo que não cumpre sindicar) e que, assim sendo, competia à Impugnante 
apresentar prova de o preço real era o declarado.

Como a própria sentença reconheceu, trata -se de prova que pode ser efectuada por qualquer 
meio de prova, designadamente a testemunhal. Na verdade, o facto de resultar das escrituras públicas 
de venda que o preço global é de Esc. 25.000.000$00, por si só, não permite que se dê tal facto como 
provado. Como é sabido, os documentos autênticos apenas fazem prova plena dos factos atestados com 
base em percepções do documentador ou dos que se passam na respectiva presença (6). Ou seja, a força 
probatória a que alude o art. 371.º, n.º 1, do CC, não exclui que as declarações nele documentadas não 
sejam incorrectas, simuladas, afectadas por vícios de consentimento ou produzidas em circunstâncias 
que afectem a sua eficácia jurídica (7) . O que significa que, com base naqueles documentos, pode ape-
nas dar -se como provado que as partes declararam perante o notário que o preço era esse, mas já que 
o preço declarado era o real.

Assim, não vemos como possa dispensar -se a inquirição das testemunhas, em ordem a permitir à 
Contribuinte refutar o juízo efectuado pela AT. Assim o impõe a descoberta da verdade, que o juiz tem 
a obrigação de prosseguir, sendo que para esse efeito a lei lhe concede poderes de direcção do processo 
e de investigação (cfr. art. 13.º, n.º 1, do CPPT) (8).

Na verdade, a produção da prova oferecida pela Impugnante mostra -se imprescindível para que 
esta possa demonstrar que, contrariamente ao que considerou a AT, o preço real é o declarado (prova 
do contrário) ou, pelo menos, para poder lançar a dúvida a esse respeito (contraprova – art. 346.º do 
CC). Ora, essa prova, que vimos já ser legalmente admissível, só poderia ser dispensada no caso de se 
poder concluir que ela é manifestamente impertinente, inútil ou desnecessária.

O que não podia a Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro era extrair qualquer 
consequência jurídica, como extraiu, da verificação de que «os autos não contêm qualquer elemento 
probatório que corrobore o alegado pela impugnante» quando foi ela quem impediu a produção dessa 
prova, ao dispensar a inquirição das testemunhas (9) .

Há, pois, que conceder provimento ao recurso, revogar a sentença e ordenar que os autos regres-
sem à 1.ª instância, a fim de aí ser completada a instrução, designadamente através da inquirição das 
testemunhas arroladas.
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2.2.3 CONCLUSÕES
Preparando a decisão, formulamos as seguintes conclusões:
I  - Não releva para o cômputo do prazo de prescrição a paragem do processo de impugnação 

por mais de um ano e por facto não imputável ao sujeito passivo que se tenha completado em data 
posterior a 1 de Janeiro de 2007, pois a partir desta data foi revogado o disposto no n.º 2 do art. 49.º da 
LGT, nos termos do art. 91.º da Lei n.º 53 -A/2006, de 29 de Dezembro, que determinou também que a 
revogação «aplica -se a todos os prazos de prescrição em curso, objecto de interrupção, em que ainda 
não tenha decorrido o período superior a um ano de paragem do processo por motivo não imputável 
ao sujeito passivo».

II  - Naquela circunstância, a interrupção do prazo da prescrição por efeito da impugnação judicial 
terá como efeitos a eliminação (incondicional) de todo o prazo já decorrido e o impedimento do decurso 
da prescrição (novo prazo idêntico ao primeiro) até se tornar definitiva a decisão que puser termo ao 
processo (cfr. arts. 326.º e 327.º do CC).

III  - No processo de impugnação judicial compete ao juiz examinar se é legalmente permitida 
a produção da prova testemunhal oferecida pelas partes e, no caso afirmativo, aferir da relevância da 
factualidade alegada perante as várias soluções plausíveis para as questões de direito colocadas, só 
podendo dispensar essa prova no caso de concluir que ela é manifestamente impertinente, inútil ou 
desnecessária.

IV  - Porque a liquidação impugnada teve por fundamento factual que o preço real da venda 
foi superior ao preço declarado e a demonstração da identidade entre esses preços pode ser feita 
por todos os meios de prova admissíveis, não pode recusar -se ao impugnante a demonstração, 
através da prova testemunhal por ele oferecida, dessa factualidade, da qual ele pretende retirar 
consequências jurídicas.

V  - Muito menos pode julgar -se improcedente a impugnação judicial com o fundamento de 
que a impugnante não logrou provar essa identidade, se não lhe foi permitido efectuar essa de-
monstração.

3. DECISÃO
Face ao exposto, os juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Adminis-

trativo acordam, em conferência, conceder provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida e ordenar 
que os autos regressem à primeira instância, a fim de aí ser completada a instrução, nomeadamente com 
a inquirição de testemunhas, e prosseguirem os ulteriores termos processuais.

Sem custas uma vez que a Fazenda Pública não contra alegou o recurso.

Lisboa, 16 de Novembro de 2011. — Francisco Rothes (relator) — Isabel Marques da Silva —
Dulce Neto.

(1) Neste sentido JORGE LOPES DE SOUSA, Sobre a Prescrição da Obrigação Tributária, Notas Práticas, Áreas 
Editora, 2.ª edição, págs. 23 a 25.

(2) Ibidem.
(3) Note -se que, anteriormente à Lei n.º 53 -A/2006, de 29 de Dezembro, a interrupção da prescrição podia ocorrer mais 

do que uma vez.
(4) Como resulta do Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais, a competência do Supremo Tribunal Administrativo para 

apreciação dos recursos jurisdicionais interpostos de decisões dos tribunais tributários restringe -se, exclusivamente, a matéria de 
direito (art. 26.º, alínea b)), constituindo, assim, uma excepção à competência generalizada dos tribunais centrais administrativos, ao 
qual compete conhecer «dos recursos de decisões dos Tribunais Tributários, salvo o disposto na alínea b) do artigo 26.º» (art. 38.º, alínea a)).
Por essa razão, o artigo 280.º, n.º 1 do CPPT prescreve que das decisões dos tribunais tributários de 1ª instância cabe recurso 
para o Tribunal Central Administrativo, salvo quando a matéria for exclusivamente de direito, caso em que cabe recurso para 
a Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo.

(5) Cfr. art. 163.º da Lei n.º 53 -A/2006, de 29 de Dezembro.
(6) Neste sentido, VAZ SERRA, na Revista de Legislação e Jurisprudência, ano 111.º, pág. 302, e PIRES DE LIMA e 

ANTUNES VARELA, no Código Civil Anotado, vol. I, págs. 327/328.
(7) Neste sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 

Administrativo:
 - de 24 de Novembro de 1999, proferido no processo com o n.º 24.124, publicado no Apêndice ao Diário da República 

de 30 de Setembro de 2002 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/1999/32242.pdf), págs. 3923 a 3930;
de 31 de Maio de 2006, proferido no processo 200/06, publicado no Apêndice ao Diário da República de 26 de Outubro 

de 2006 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2006/32220.pdf), págs. 872 a 875, também disponível em
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/

09d11553540e02cd8025718600339e68?OpenDocument.
(8) JORGE LOPES DE SOUSA, Código de Procedimento e de Processo Tributário anotado e comentado, Áreas Editora, 

6.ª edição, volume II, anotação 4 ao art. 114.º, págs 254/255.
(9) Neste sentido, vide os seguintes acórdãos da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
 - de 16 de Junho de 2010, do Pleno, proferido no processo com o n.º 46/10, publicado no Apêndice ao Diário da República 

de 4 de Março de 2011 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2010/32420.pdf), págs. 142 a 147, também disponível em http://www.
dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/b3bcff33757f74f18025774a003e7e5a?OpenDocument;

 - de 14 de Setembro de 2011, proferido no processo com o n.º 215/11, ainda não publicado no jornal oficial, mas disponível em 
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/8cb6f9c2048f250e8025791200495abb?OpenDocument. 
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 Acórdão de 16 de Novembro de 2011.

Assunto:

Sisa. Compra de prédio para revenda. Cedência de terreno à Câmara Municipal. 
Processo de loteamento.

Sumário:

 I — De acordo com o disposto no n.º 3 do art. 11º do CSisa ficavam isentas de imposto 
municipal de sisa as aquisições de prédios para revenda, caducando porém, tal 
isenção, logo que se verificasse que a esses prédios foi dado destino diferente ou 
que não foram revendidos dentro do prazo de três anos ou o foram novamente 
para revenda.

 II — Não beneficia daquela isenção a parte dos prédios antes adquiridos para revenda e 
que, depois, se apurou ter sido cedida à Câmara Municipal e ao domínio privado, 
em processo de loteamento de que a impugnante era requerente e interessada.

Processo n.º 303/11 -30.
Recorrente: Ribeiro & Duarte, Lda.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Casimiro Gonçalves.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

RELATÓRIO
1.1. Ribeiro & Duarte, Lda., com os sinais dos autos, recorre da sentença que, proferida pelo 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria, julgou improcedente a impugnação judicial que deduziu 
contra a liquidação de imposto de Sisa, no montante de € 81.015,04.

1.2. A recorrente termina as alegações formulando as conclusões seguintes:
A)  - O loteamento de um prédio rústico e a sua posterior venda por lotes, não conduz a perda da 

isenção de SISA, reconhecida ao abrigo do artigo 11º, n.º 3 do CIMSSSD, aquando da compra.
B)  - E tal isenção mantém -se quer quanto aos lotes propriamente ditos quer quanto a outras parcelas 

ou áreas que integram o espaço físico objecto da operação urbanística licenciada (loteamento).
C)  - O loteamento de um prédio rústico (adquirido com isenção de SISA), como é o caso dos autos, 

para ser revendido em lotes, envolve sempre a privação e afectação de parte da área inicial do prédio 
em passeios, arruamentos e outras áreas de interesse geral e ou público. Áreas estas, cuja constituição 
é obrigatória, e sem as quais, não podia haver, legalmente, a divisão em lotes.

D)  - E, portanto, quanto a estas áreas não lhe pode ser dado outro destino, que não o que lhe foi 
imposto.

E)  - E, é aqui, designadamente, que se integram as áreas cedidas aos municípios.
F)  - O destino do prédio, adquirido para revenda, não se alterou com o loteamento. Simplesmente 

a realidade física (divisão do terreno em lotes) teve de se adequar às exigências das operações urbanís-
ticas, mantendo -se, no seu conjunto, o fim económico para o qual foi adquirido: a revenda.

G)  - Portanto, admitir que o loteamento não acarreta a perda da isenção, prevista no n.º 3 do 
artigo 11º do CIMSSSD, implica admitir, também, que as cedências de áreas ao município, impostas 
ao requerente do loteamento, não implicam a perda de tal isenção por não integrarem o conceito de 
“destino diferente” da revenda a que alude o n.º 1 do art. 16º do CIMSSSD.

H)  - Pelo que, a douta sentença recorrida violou os artigos 11º, n.º 3 e 16º, n.º 1 do CIMSSSD, 
devendo ser revogada por uma decisão que dê provimento à pretensão da recorrente.

Termina pedindo a procedência do recurso e a revogação da sentença recorrida.
1.3. Não foram apresentadas contra -alegações.
1.4. O MP emite Parecer no sentido da improcedência do recurso, nos termos seguintes:
«(…)
3. A decisão recorrida concluiu e bem que não pode beneficiar da isenção de Sisa prevista nos 

arts. 11º, n.º 3 e 16º, n.º 1 do CSISA a parte de prédios antes adquiridos para revenda e que, posterior-
mente, se apurou ter sido cedida à Câmara Municipal em processo de loteamento de que a impugnante 
era requerente e interessada.

Com efeito e como vem afirmando de forma unânime a jurisprudência deste Supremo Tribunal (cf. 
os acórdãos de 13.10.93, processo n.º 15.334, de 06.10.99, processo n.º 23.831, de 04.10.2000, processo 
n.º 24.923, de 04.10.2000, processo n.º 24.998 e de 08.03.2001, processo n.º 24.757 e de 29.10.2003, 
recurso 894/03, todos in www.dgsi.pt) a isenção de imposto municipal de sisa consagrada pelo art. 11 
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n.º 3 e 16 n.º 1 do Código da Sisa de que beneficiariam as aquisições de imóveis para revenda caduca 
se no prazo de 3 anos (cfr. DL n.º 91/89, de 27.03) não forem revendidos.

Sendo que a eventual cessão gratuita à Câmara Municipal de parcelas daqueles prédios ou alguns 
deles em processo de loteamento em que se incluam e de que dependa o respectivo alvará de licencia-
mento municipal, consubstancia destino diverso do que a lei elege para conferir a dita isenção.

E isto porque, como se disse no Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 29.10.2003, 
recurso 894/03, «a expressão “transaccionados” contida na redacção original do referido art. l6º do 
Código da Sisa “tem de ser entendida como reportada, apenas, ao “acto de venda”, com exclusão de 
todo e qualquer outro acto que não revista aquela natureza.”

Concluímos, pelo exposto, que decisão impugnada não incorreu nos erros de julgamento que a 
recorrente lhe imputa, pelo que deve ser julgado improcedente o recurso, confirmando -se o julgado 
recorrido.»

1.5. Corridos os vistos legais, cabe decidir.
FUNDAMENTOS
2. Na sentença recorrida julgaram -se provados os factos seguintes:
1. No dia 27/7/1999 a impugnante celebrou escritura pública de compra e venda com abertura de 

crédito nos termos que constam de fls. 21 cujo conteúdo se dá por reproduzido.
2. Nos termos essa escritura, a impugnante adquiriu os prédios:
a. Prédio misto, sito em Arneiros, descrito na Conservatória do Registo Predial de Caldas da 

Rainha sob o n.º quatrocentos e noventa e oito, inscrito na matriz sob os artigos 654, rústico e 3000 e 
3042, urbanos;

b. Prédio rústico, sito em Barreiros, descrito na Conservatória do Registo Predial de Caldas da 
Rainha sob o número quinhentos e dois, inscrito na matriz sob o artigo 1202;

c. Prédio misto, sito em Barreiros ou Casal dos Barreiros, descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Caldas da Rainha sob o número oitocentos e cinquenta e nove, inscrito na matriz sob os 
artigos 483, rústico e 2113, 2263 e 2264, urbanos (tudo como consta da escritura de fls. 21 e segs. cujo 
conteúdo se dá por reproduzido).

3. Mediante alvará n.º 5/2001, estes prédios foram loteados, tendo originado a construção de 22 
lotes (fls. 30 cujo conteúdo se dá por reproduzido).

4. A impugnante comprometeu -se a ceder à Câmara Municipal, para integração no domínio pú-
blico, 28.066,34 m2 (fls. 30 cujo conteúdo se dá por reproduzido).

a. Por escritura de 26/10/2001, a impugnante cedeu as áreas de 22.739,41 m2; 5.326,93 m2, áreas 
a que corresponde o valor de € 75.825,97 (fls. 49 cujo conteúdo se dá por reproduzido);

b. Consta da escritura «Não é devida Sisa por dela estar isento o Município de harmonia com o 
disposto no n.º 2 do artigo 13º do Código do Imposto Municipal de Sisa e do Imposto sobre Sucessões 
e Doações» (fls. 49 verso cujo conteúdo se dá por reproduzido).

5. O custo da área cedida à Câmara foi contabilizado como custo da obra (fls. 39 do apenso cujo 
conteúdo se dá por reproduzido).

6. A impugnante foi notificada para efectuar o pagamento da Sisa liquidada no montante de € 
81.185,95, correspondente às áreas cedidas à Câmara Municipal de Caldas da Rainha.

7. A impugnante procedeu ao pagamento de € 81.015,04, em consequência da liquidação de Sisa, 
referente à cedência à CM (fls. 35 cujo conteúdo se dá por reproduzido).

8. A Sisa foi liquidada em 11/4/2002 e paga na mesma data (fls. 35 cujo conteúdo se dá por re-
produzido).

9. A petição inicial foi apresentada em 2/8/2007.
10. A impugnante pediu a restituição de Sisa, em 27/4/2004, nos termos que constam de fls. 3 do 

apenso cujo conteúdo se dá por reproduzido.
11. Este pedido foi indeferido na totalidade. E a impugnante foi notificada do indeferimento por 

ofício n.º 04367, de 24/5/2007, com a informação de que «Do aludido despacho, poderá deduzir recurso 
contencioso, para o Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria no prazo de 90 dias (fls. 93 do apenso 
cujo conteúdo se dá por reproduzido).

3.1. Com base nesta factualidade, a sentença veio a julgar improcedente a impugnação, 
fundamentando -se, em síntese, em que, embora o loteamento de um prédio rústico com a sua posterior 
revenda por lotes, não conduza à perda de isenção de sisa de que tenha gozado aquando da respectiva 
aquisição, nos termos do art. 11º/3 do Código da Sisa, por tal loteamento e consequente revenda não 
configurar destino diferente, já, contudo, a cedência ao Município, de uma parcela de terreno, não inte-
gra a operação de revenda que esteve subjacente à isenção, representando, antes, um destino diferente 
dado ao prédio, e portanto gerador, nessa medida, da caducidade da isenção.

3.2. Do assim decidido discorda a recorrente, alegando, como se viu, que, por se admitir que o 
loteamento não acarreta a perda da isenção prevista no n.º 3 do art. 11º do CSisa, há que admitir, também, 
que a cedência de áreas ao município, imposta ao requerente do loteamento, não implica a perda de tal 
isenção por não integrar o conceito de “destino diferente” da revenda a que alude o n.º 1 do art. 16º do 
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mesmo CSisa. O destino do prédio adquirido para revenda não se alterou com o loteamento, já que só 
a realidade física (divisão do terreno em lotes) é que teve de se adequar às exigências das operações 
urbanísticas, mantendo -se, no seu conjunto, o fim económico para o qual foi adquirido: a revenda.

3.3. A questão a decidir é, portanto, a de saber se pode beneficiar da isenção de sisa, prevista nos 
arts. 11º, n.º 3 e 16º, n.º 1 do CSisa, a parte de prédios antes adquiridos para revenda e que, posterior-
mente, se apurou ter sido cedida à Câmara Municipal em processo de loteamento de que a impugnante 
era requerente e interessada.

Vejamos.
4.1. Vem provado que a recorrente adquiriu, por escritura pública celebrada em 27/7/1999, os 

prédios mistos e o prédio rústico identificados no n.º 2 do Probatório, fazendo constar da dita escritura 
que tais prédios «se destinam a revenda» (cfr. Probatório e escritura com cópia a fls. 20 a 26).

Posteriormente, mediante alvará n.º 5/2001, esses prédios foram loteados, tendo originado a 
construção de 22 lotes, e tendo a recorrente cedido à Câmara Municipal de Caldas da Rainha, por 
escritura de 26/10/2001, as áreas de 22.739,41 m2 e de 5.326,93 m2, às quais corresponde o valor de 
€ 75.825,97, dessa mesma escritura constando que «Não é devida sisa por dela estar isento o Municí-
pio de harmonia com o disposto no n.º 2 do artigo 13º do Código do Imposto Municipal de Sisa e do 
Imposto sobre Sucessões e Doações»

No seguimento, a recorrente veio a ser notificada da liquidação da sisa, no montante de 81.015,04 
Euros, por referência àquelas áreas cedidas à Câmara Municipal de Caldas da Rainha, tendo procedido, 
em 11/4/2002 ao respectivo pagamento e pedindo, posteriormente, a restituição dessa mesma sisa, 
pretensão que foi indeferida.

Ora, de acordo com o disposto no n.º 3 do art. 11º do CSisa (redacção à data dos factos) ficavam 
isentas de imposto municipal de sisa «As aquisições de prédios para revenda, nos termos do artigo 13º -A, 
desde que se verifique ter sido apresentada antes da aquisição a declaração prevista no artigo 105º 
do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS) ou na alínea a) do n.º 1 do 
artigo 94º do Código do Imposto Sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC), consoante o caso, 
relativa ao exercício da actividade de comprador de prédios para revenda».

E, de acordo com o também disposto no n.º 1 do art. 16º do mesmo Código, tais transmissões 
deixavam de beneficiar de isenção logo que se verificasse «Que aos prédios adquiridos para revenda 
foi dado destino diferente ou que os mesmos não foram revendidos dentro do prazo de três anos ou o 
foram novamente para revenda».

No essencial, a tese da recorrente é a de que, se o destino do prédio adquirido para revenda não se 
alterou com o loteamento e se o loteamento implicou a cedência (imposta ao requerente do loteamento) 
de áreas ao município, então, tal cedência também não implica a perda da isenção aqui questionada, por 
não integrar o conceito de destino diferente da revenda a que alude o n.º 1 do art. 16º do CSisa.

Mas não lhe assiste razão legal.
4.2. Não se questiona que a isenção de sisa, consagrada no n.º 3 do art. 11º do CSisa (aquisições 

de imóveis para revenda), caduca se tais imóveis não forem revendidos no prazo de 3 anos (nº 1 do 
art. 16º do mesmo Código).

É que, embora o facto tributário gerador da obrigação do imposto da sisa se substancie na trans-
missão, a título oneroso, do direito de propriedade ou de figuras parcelares desse direito, sobre bens 
imóveis (arts. 1º e 2º do CSisa), estando a sujeição passiva imputada àqueles para quem se transmitirem 
os bens (art. 7º), no caso de a aquisição se destinar a revenda, a eficácia do facto constitutivo daquela 
obrigação fica, por força da respectiva norma de isenção, paralisada, dado que um outro facto, igualmente 
previsto na lei, impede que se produzam os efeitos jurídicos daquele primeiro, ou seja, que impede o 
surgimento da obrigação de imposto.

Trata -se, contudo, de uma isenção que, como se afirma no ac. deste STA, de 17/4/1996, rec. 
n.º 014844, in Apêndice ao DR, de 18/5/1998, pp. 1098 a 1104, «não estava definida em termos ab-
solutos ou definitivos, em termos de ficar irrevogavelmente definida a situação do sujeito passivo do 
imposto quanto ao não despoletamento da eficácia constitutiva do facto tributário e, consequentemente, 
quanto, a jamais, poder ser devedor de imposto.

É que a lei – art. 16º, n.º 1º, na redacção original do C.S.I.S.D., tuteladora da situação  -, tendo em 
conta a realização dos interesses que prosseguia com a concessão da isenção, que era a de evitar uma 
dupla tributação quando fosse de todo evidente que as aquisições dos prédios se inseriam no exercício 
da actividade comercial e industrial de aquisições de prédios para revenda, estabeleceu condições para 
tal isenção, sujeitando -a à não verificação de certos eventos futuros que constituiriam justificação legal 
da inexistência daqueles interesses: os beneficiários perderiam a isenção logo que os prédios adquiridos 
para revenda não fossem transaccionados dentro do prazo de dois anos ou o fossem novamente para 
revenda.

Quer dizer: a isenção estava sujeita a uma condição resolutiva cuja verificação, implicando que 
deixasse de existir obstáculo à produção dos efeitos constitutivos do facto tributário, determinava a 
imediata constituição da obrigação do imposto.»
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No caso, tendo a recorrente procedido ao loteamento do prédio em questão, que havia sido adquirido 
com isenção de sisa, nos termos do n.º 3 do art. 11º do CSisa, a revenda de tais lotes não determinou a 
caducidade da isenção. Com efeito, como assinala Nuno Sá Gomes (in CTF 380, págs. 488 e segts.), 
o fundamento da isenção em causa está na circunstância de os prédios adquiridos se manterem, como 
mercadorias, no activo permutável da empresa tributada pelo exercício da actividade de aquisição de 
prédios para revenda.

E, no caso de loteamento, não é a mera operação de loteamento que determina que ao prédio seja 
dado destino diferente (cfr. o ac. deste STA, de 26/1/2005, rec. n.º 0798/04, citado, aliás, na sentença 
recorrida). É que, como ali se diz, não se está, então, face a matérias -primas adquiridas para transfor-
mação em mercadorias mas, antes, de mercadorias integrantes do activo permutável da empresa. E 
«sendo a sisa um imposto sobre o património ou sobre a riqueza  - cfr. o art. 1º do Código de Sisa e o 
ac. do STA de 06/10/1999, rec. 23.831  - não deve tributar a venda de elementos do activo permutável, 
sujeita, antes, a impostos sobre o rendimento.»

4.3. Todavia, no caso vertente, a recorrente questiona que, a admitir -se que o loteamento não 
acarreta a perda da mencionada isenção, não se admita, também, que a cedência de áreas ao município, 
imposta ao requerente do loteamento, não implica a perda da mesma isenção por não integrar o conceito 
de “destino diferente” da revenda a que alude o n.º 1 do art. 16º do mesmo CSisa.

Ora, quanto a esta questão, tem vindo a ser uniformemente afirmado pela jurisprudência 
do STA, que a eventual cedência gratuita à Câmara Municipal de parcelas daqueles prédios ou 
alguns deles, em processo de loteamento em que se incluam e de que dependa o respectivo alvará 
de licenciamento municipal, consubstancia destino diverso daquele que a lei elege para conferir 
a dita isenção (cfr., neste sentido, os acs. desta Secção do STA, de 13/10/93, rec. n.º 15.334; de 
6/10/99, rec. n.º 23.831; de 4/10/2000, rec. n.º 24.923; de 4/10/2000, rec. n.º 24.998; de 8/3/2001, 
rec. n.º 24.757; de 29/10/2003, rec. n.º 0894/03; de 12/11/2009, rec. n.º 0888/09; de 18/11/2009, 
rec. n.º 0891/09).

Isto porque, a expressão “transaccionados “contida na redacção original do referido art. 16º do 
CSisa tem de ser entendida como reportada, apenas, ao “acto de venda”, com exclusão de todo e qual-
quer outro acto que não revista aquela natureza.

Como se exarou no primeiro aresto citado (publicado no Apêndice ao DR, de 20/5/1996, pp. 
3279 a 3282) «perante o texto da lei aplicável e o intuito legal de, com a concessão desta isenção, 
se evitar a tributação sucessiva, em imposto de sisa dos mesmos bens, num curto período de tempo, 
não será de concluir que o legislador disse menos do que pretendia, mas antes é de reconhecer 
que os termos utilizados traduzem a vontade ali inequivocamente expressa, no sentido de só re-
levar, para o efeito aí assinalado, o acto de «revenda» do prédio em causa. Daqui se segue que a 
expressão «transaccionados», contida no citado preceito do artigo 16º, tem de ser entendida como 
reportada, apenas, ao «acto de venda», com exclusão de todo e qualquer outro. Aliás, é de notar, 
que em época posterior à dos factos em apreço, a referenciada expressão acabou por ser substituída 
pela de «revendidos» (cf. Decreto -Lei n.º 91/89, de 27 de Março), o que, por significativo, só veio 
reforçar aquele entendimento.»

Não vemos, nem a recorrente as alega, razões válidas para divergir deste entendimento.
E, assim sendo, em face da factualidade que vem provada, importa concluir que a sentença re-

corrida julgou de acordo com a lei aplicável e não enferma do erro de julgamento que a recorrente lhe 
imputa.

Razão pela qual improcedem, portanto, as Conclusões do recurso.
DECISÃO
Nestes termos, acorda -se em, negando provimento ao recurso, confirmar a sentença 

recorrida.
Custas pela recorrente, fixando -se a procuradoria em 1/6.

Lisboa, 16 de Novembro de 2011. — Casimiro Gonçalves (relator)  — António Ca-
lhau — Isabel Marques da Silva. 

 Acórdão de 16 de Novembro de 2011.

Assunto:

Taxas aeroportuárias. Taxas de assistência em escala. Ofensa do direito comunitário 
– Directiva 96/67/CE.
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Sumário:

 I — Constitui característica da taxa, em sentido técnico jurídico, a bilateralidade, isto 
é, a verificação de uma contraprestação específica por parte de uma entidade 
pública e de um benefício individualizado por parte do sujeito passivo.

 II — Por sua vez, essa contraprestação deve corresponder, tanto quanto possível, ao 
custo suportado pela entidade pública para o particular obter determinado be-
nefício.

 III — As taxas de assistência em escala previstas no artº 10º do Decreto Regulamentar 
n.º 12/99, têm de ter em consideração o disposto no artº 16º, n.º 3 da Directiva 
96/67, isto é, critérios de pertinência, objectividade, transparência e não discri-
minação.

 IV — Para além disso, tais taxas têm de corresponder a contrapartida pela totalidade 
ou parte dos serviços definidos no ponto 1 do anexo da Directiva 96/67/CE do 
Conselho, de 15 de Outubro de 1996, relativa ao acesso ao mercado da assistência 
em escala nos aeroportos da Comunidade, e não constituir uma segunda tributação 
de serviços já remunerados por outra taxa ou imposição.

 V — Ora, não tendo a recorrida (entidade pública) feito qualquer prova de que aquelas 
taxas correspondem a um concreto uso de instalações aeroportuárias para o exer-
cício da actividade de assistência em escala a terceiros, por parte da recorrente, 
nem, por outro lado, tendo feito prova dos critérios da fixação do quantitativo das 
taxas, que discriminam a auto assistência em escala e os prestadores do mesmo 
serviços a terceiros e constatando -se ainda que essas taxas correspondem a outras 
taxas que tributam os mesmos serviços (uso de bem do domínio público aeropor-
tuário), aquelas taxas violam o direito comunitário nos termos interpretados pelo 
Acórdão do TJUE de 05.07.2007  -Processo n.º C -181/06.

Processo n.º 363/11 -30.
Recorrente: Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft.
Recorrido: ANA -Aeroportos de Portugal, S.A e Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Valente Torrão.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

I – Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft, melhor identificada nos autos, veio recorrer da de-
cisão do Tribunal Tributário de Lisboa, que julgou procedente a impugnação que deduziu contra a 
liquidação de taxas de assistência administrativa e de supervisão, relativas ao ano de 2000, no valor de 
3.479,11 €, apresentando, para o efeito, alegações nas quais conclui:

I) A decisão do Tribunal Tributário de Lisboa de 28.01.2011 que manteve a liquidação adicional 
de taxas de assistência administrativa e de supervisão relativas ao ano de 2000 no valor de 689.479$00 
(€ 3.439,11) procedeu a uma incorrecta interpretação e aplicação das normas constantes dos artigos 6º 
e 16º, n.º 3 da Directiva 96/67/CE, aplicando normas violadoras do Direito Comunitário, o que se 
consubstancia numa inconstitucionalidade material por violação do artº. 8º, nº3 da CRP.

II) O âmbito do recurso circunscreve -se à apreciação da conformidade da taxa de assistência ad-
ministrativa em terra e supervisão (prevista no artº. 10º, n.º 1 do DR. n.º 12/99, na redacção em vigor 
em 2000) com a Directiva 96/67/CE, tal como interpretada pelo TJCE no Acórdão C - 181/06, que 
fixou como princípio geral a incompatibilidade dessa taxa com o direito comunitário, a menos que seja 
demonstrado factualmente que tal taxa cumpre critérios de pertinência, objectividade, transparência e 
não discriminação.

III) A questão central suscitada pela impugnante é a de saber se a taxa de assistência em escala 
criada pelo DR 12/99, na redacção em vigor em 2000, tendo presente o enquadramento legal e demais 
disposições aplicáveis aos operadores de assistência em escala em matéria de encargos impostos, é ou 
não violadora das disposições da Directiva 96/67, questão essa que não foi correctamente enunciada e 
respondida pelo Tribunal a quo, que suspendeu o processo a aguardar a decisão proferido no TJCE e 
depois a ignorou por completo.

IV) A decisão do TJCE proferida no Processo C -181/06 tem o valor de um princípio comunitário 
abstracto que tem força vinculativa obrigatória e que cabe ao juiz nacional aplicar ao caso concreto.

V) O TJCE, no Processo C -181/06, estabeleceu de forma clara o princípio e a excepção. O princípio 
é o de que o Direito Comunitário se opõe à regulamentação nacional com base na qual foi liquidado 
o tributo impugnado. A excepção será a “não oposição”, dependente da verificação de um conjunto 
de condições, cujo ónus de invocação e prova cabe à entidade Impugnada e que esta não logrou fazer 
(como se infere da ausência de factos provados com relevância para o efeito na matéria de facto pro-
vada), com as consequências daí advenientes em matéria de ónus de prova.
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VI) Ao decidir nos termos em que o fez, a sentença recorrida violou o disposto no artigo 74º/1 
da LGT.

VII) Sem conceder quanto à conclusão precedente, ainda que tivessem sido alegados factos, 
nunca dos mesmos poderia resultar o preenchimento das várias condições e pressupostos cumulativos 
exigidos pelo TJCE.

VIII) A primeira condição exigida pelo TJCE era a de que a taxa de assistência administrativa em 
terra e supervisão fosse devida como contrapartida pela totalidade ou parte dos serviços definidos no 
ponto 1 do anexo da Directiva 96/67/CE do Conselho, de 15 de Outubro de 1996, relativa ao acesso 
ao mercado da assistência em escala nos aeroportos da Comunidade.

IX) Os serviços compreendidos no ponto 1 do anexo da Directiva (e também do anexo ao 
DL 275/99) são aqueles que qualquer operador licenciado se propõe prestar a si mesmo ou aos seus 
clientes (não são prestados pela ANA), pelo qual são retribuídos através do preço pago pelos mesmos 
clientes. Não há qualquer ligação entre estes serviços e a taxa liquidada, como a própria ANA reco-
nhece.

X) A taxa de assistência administrativa em terra e supervisão é liquidada exclusivamente aos 
prestadores de serviços de handling a terceiros, ou seja, a entidades que pretendam concorrer com a 
concessionária ANA – AEROPORTOS, S.A., aqui impugnada, ou com a prestadora de serviços por si 
detida (PORTWAY). Esta taxa não incide sobre os operadores económicos que realizem assistência em 
escala em regime de auto -assistência.

XI) Quer os prestadores de serviços a terceiros, quer os que fazem auto -assistência têm neces-
sariamente acesso à infra -estrutura aeroportuária, porque se encontram licenciados para tal e porque 
já pagam taxas para ter esse acesso, como decorre de forma clara da lei nacional (cfr. DL 275/99 e 
Portaria 1340/2001).

XII) O artigo 16º, n.º 3 da Directiva, em conjugação com o vigésimo quinto considerando do 
respectivo preâmbulo, na interpretação que lhe foi dada pelo TJCE (Sexta Secção), no Acórdão de 
16 de Outubro de 2003, Processo C -363/01, estabelece um único caso em que a entidade gestora está 
autorizada a cobrar uma remuneração como contrapartida pelo acesso às instalações aeroportuárias.

XIII) Nos termos da decisão proferida no Caso Aeroporto de Hannover, a Directiva 96/67/CE 
do Conselho, de 15 de Outubro de 1996, não autoriza a entidade gestora de um aeroporto a sujeitar 
o acesso ao mercado da assistência em escala no aeroporto ao pagamento, por parte do prestador de 
serviços de assistência em escala ou do utilizador que pratica a auto -assistência, ao pagamento de uma 
taxa de acesso, a título de contrapartida da concessão de uma possibilidade de lucro, e que acresce à 
taxa paga pelo referido prestador ou utilizador pela colocação à disposição das instalações aeropor-
tuárias (no caso nacional, as taxas cobradas pelo INAC nos termos do disposto no DL 275/99 e na 
Portaria 1340/2001).

XIV) A expressão “acesso às instalações aeroportuárias” constante da Directiva deve ser interpre-
tada no sentido de acesso às instalações físicas e não de acesso a um determinado mercado, de acordo 
com a interpretação sustentada pelo TJCE.

XV) A taxa impugnada não preenche os requisitos impostos pelo TJCE e pela correcta interpretação 
da norma comunitária, quer no que toca à respectiva incidência, quer quanto ao valor (percentagem 
sobre o volume de negócios).

XVI) A norma de incidência da taxa impugnada – artº. 10º, n.º 1 do DR. n.º 12/99  - foi revogada 
e substituída pelo artº. 90 n.º 1, alínea a) do DR. n.º 24/2009, que eliminou a referência ao volume de 
negócios do prestador de serviços e passou a determinar a incidência da taxa de assistência adminis-
trativa em terra e supervisão por tipo de aeronave assistida, em claro reconhecimento da inadequação 
e ilegalidade da anterior redacção.

XVII) Em face do exposto nas conclusões 8 a 17 terá de concluir -se que a norma constante do 
artigo 10º, n.º 1 do DR 12/99 se opõe ao Direito Comunitário, por não se verificar a primeira condição 
exigida pelo TJCE.

XVIII) Sem conceder quanto ao exposto, também a segunda condição exigida pelo TJCE para 
passar no teste de conformidade  - a de que a taxa objecto de impugnação não constitua uma segunda 
tributação de serviços já remunerados por outra taxa ou imposição  - não se encontra verificada.

XIX) As explicações prestadas pela ANA sobre a contrapartida para os alegados serviços que 
justificariam a cobrança desta taxa apenas a prestadores de serviços são difusas, incongruentes e até 
contraditórias, reconduzindo -se a serviços já remuneradas por outras taxas (taxas cobradas pelo INAC 
ou outras taxas cobradas pela ANA) ou a serviços que não são utilizados de forma exclusiva, concreta 
e individualizada pelos respectivos sujeitos passivos (prestadores de assistência em escala a terceiros), 
mas antes por todos os operadores.

XX) Finalmente, também a terceira condição cumulativa exigida pelo TJCE  - preenchimento dos 
critérios de pertinência, objectividade, transparência e de não discriminação, conforme definidos no 
artigo 16º, n.º 3, da Directiva 96/67 - não se encontra cumprida.
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XXI) A pertinência dos critérios de fixação da taxa de assistência administrativa em terra e 
supervisão devem ser analisados à luz dos objectivos da Directiva 96/67, em particular do intuito de 
liberalizar e promover o livre acesso dos prestadores de serviços ao mercado de assistência em escala, 
bem como o de minimizar os custos suportados pelos actuais operadores [cfr. Considerandos 9. e 25. 
da Directiva].

XXII) A taxa de assistência administrativa em terra e supervisão apenas é devida pelos prestado-
res de serviços, ou seja, por aqueles que pretendem aceder a um mercado que se encontrava fechado e 
cujos serviços eram prestados em exclusividade pelo aeroporto (ANA). Aplicar uma taxa ad valorem 
sobre o volume de negócios aos potenciais concorrentes não é, de todo, um incentivo à liberalização 
e entrada no mercado por parte de novos operadores, como o demonstra a situação actual e conhecida 
do mercado do handling em Portugal.

XXIII) Também na adequação ao objectivo da “minimização dos custos” a resposta terá de ser 
negativa, por duas ordens de razão: porque no passado esta taxa não era imposta aos prestadores de 
serviços (trata -se de um novo custo com que os operadores se vêm confrontados) e porque este encargo 
 - uma taxa ad valorem que incide sobre o volume de negócios global  - acaba por ser contrário aos 
objectivos admitidos pelo próprio legislador, dado que quanto maior for o número de operadores de 
assistência em escala e diversificado o tipo de serviços prestados, ou seja, quanto mais bem sucedida 
for a liberalização, maior será o factor de custos.

XXIV) A base de cálculo da taxa assenta sobre o volume de negócios do operador globalmente 
considerado e não apenas sobre o volume de negócios especifico da actividade de assistência adminis-
trativa e supervisão, o que acentua o carácter impositivo do tributo e a falta de pertinência do critério, 
por ser totalmente desligado do beneficio que a Recorrente aufere nessa modalidade de assistência em 
escala ou do custo que a ANA alegadamente suporta.

XXV) A taxa de assistência administrativa em terra e supervisão não é baseada em critérios ob-
jectivos e transparentes.

XXVI) O TJCE no Acórdão proferido no Processo C -181/07 fixou o sentido do requisito da 
transparência, ao considerar que o mesmo só está preenchido se as disposições nacionais determinarem 
claramente os serviços fornecidos pela ANA e definirem com precisão o modo de cálculo da referida 
taxa”.

XXVII) O requisito da transparência não se encontra preenchido porquanto o artigo 10/1 do 
DR 12/99 apenas define “quem paga” (prestadores de serviços a terceiros), mas não “sobre que montante 
paga” (já que os 3,5% sobre o volume global de negócios apenas constam de uma decisão do Conselho 
de Administração da ANA, sem qualquer força normativa), nem “a que título se paga”.

XXVIII) As disposições nacionais, leia -se, normativas (artº. 112º CRP) não enunciam nem os 
serviços fornecidos pela ANA, nem definem com precisão o modo de cálculo da taxa, facto que levou 
à revogação da norma sob a análise e em que se funda a impugnação da Recorrente por uma outra, 
introduzida pelo DR. n.º 24/2009, que elimina as referências ao cálculo da taxa de assistência adminis-
trativa em terra e supervisão em função do volume de negócios do prestador para passar a determinar 
que esse cálculo depende do tipo de aeronave assistida.

XXIX) O requisito de objectividade também não está preenchido pelo facto de a incidência sub-
jectiva do tributo apenas compreender prestadores de serviços a terceiros, ou seja, aqueles que, como a 
Directiva pretendia, se propõem exercer uma actividade económica que se quer lucrativa e concorrente 
com a da entidade concessionária.

XXX) Por último, o regime do tributo também não é objectivo e transparente pelo facto de omitir 
totalmente qualquer explicação para as opções tomadas, nomeadamente sobre a forma como se chega 
ao valor de 3,5% e sobre as realidades compreendidas na base de tributação (a lei é omissa e a decisão 
do Conselho de Administração da ANA também).

XXXI) A ANA não prestou qualquer esclarecimento público sobre a cobrança deste encargo e 
sobre a forma de cálculo do mesmo, apesar dos sucessivos pareceres negativos sobre o mesmo for-
mulados pelo Comité de Utilizadores do aeroporto, daqui resultando que a LUFTHANSA, como os 
demais operadores económicos, não têm qualquer informação sobre o destino das receitas provenientes 
da cobrança deste encargo especifico que lhe permita aferir da justificabilidade do mesmo, já para não 
falar do respectivo controle da legalidade.

XXXII) A taxa de assistência administrativa e supervisão não é determinada com base em cri-
térios não discriminatórios, por ser liquidada e cobrada, exclusivamente, a prestadores de serviços 
a terceiros e já não aos que exerçam a actividade em regime de auto -assistência, não obstante tanto 
prestadores a terceiros como prestadores de auto -assistência utilizarem em igual medida as instalações 
aeroportuárias.

XXXIII) A Directiva 96/67/CE apenas admite a cobrança de uma remuneração como contrapartida 
de acesso às instalações físicas aeroportuárias, ou seja, às infra -estruturas e aos equipamentos postos 
à disposição pelo aeroporto, a qual, sem prejuízo de tudo o que já se disse, nunca poderia ser a taxa de 
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assistência administrativa e supervisão porque também os operadores que desenvolvem a actividade 
em regime de auto -assistência acedem e utilizam as instalações físicas aeroportuárias.

XXXIV) O regime constante do artigo 10º, n.º 1 do DR 12/99 é discriminatório e viola o disposto 
no artigo 16º, n.º 3 da Directiva 96/67/CE, porque trata duas actividades exactamente iguais de forma 
distinta. Trata -se de uma desigualdade de tratamento sem qualquer justificação objectiva e que apenas 
visa impor aos potenciais concorrentes dos operadores históricos do aeroporto de Lisboa (um dos quais 
detido a 100% pela ANA, S.A.) uma barreira no acesso ao mercado.

XXXV) Resulta do disposto no Acórdão do TJCE proferido no Processo n.º C -181/07 que “se a 
única justificação para o facto de apenas os prestadores a terceiro pagarem a taxa (e os utilizadores de 
auto -assistência não) for a circunstância de só eles realizarem um lucro, essa justificação é discrimina-
tória, sendo precisamente esse o caso verificado em Portugal, como resulta de forma clara e expressa 
do assumido pela ANA no artigo 72º da sua contestação ao reconhecer que o que se tributa com esta 
taxa é”o beneficio financeiro obtido pela Impugnante com a prestação do serviço público aeroportuário 
de apoio à aviação civil”.

XXXVI) A própria ANA reconhece que as alegadas contrapartidas decorrentes do pagamento da 
taxa de assistência administrativa em terra e supervisão são exactamente as mesmas das que derivam do 
pagamento das taxas de tráfego tentando assim justificar o porquê de os prestadores de auto -assistência 
não estarem sujeitos à taxa de assistência administrativa em terra e supervisão (precisamente por estarem 
sujeitos às taxas de tráfego).

XXXVII) Sucede que, a LUFTHANSA, enquanto prestador de assistência em escala a terceiros, 
também paga taxas de tráfego, daqui resultando cabalmente demonstrada, pelas próprias palavras da 
recorrida, que existe uma discriminação não justificada entre prestadores de assistência em escala a 
terceiros e utilizadores em auto -assistência, dado que ambos utilizam os mesmos equipamentos e infra-
-estruturas aeroportuárias para a prestação de assistência em escala e ambos pagam as correspondentes 
taxas de tráfego pelos equipamentos aeroportuários específicos que utilizem (taxa de aterragem e 
descolagem, taxa de estacionamento, taxa de abrigo, taxa de serviço a passageiros, taxa de abertura de 
aeródromo, taxas de assistência em escala  - arts. 4º a 9º do DR. n.º 12/99), mas apenas os prestadores 
de assistência a terceiros (como a recorrente) pagam uma taxa suplementar designada de assistência 
administrativa em terra e supervisão (que de acordo com a própria ANA, remunera exactamente os 
mesmos serviços que as taxas de tráfego).

XXXVIII) A mesma conclusão ficou claramente enunciada nas conclusões do Advogado -Geral 
constantes do Processo n.º C -181/06 ao referir, no Considerando n.º 32, que “face à exigência de não 
discriminação estabelecida na directiva, a taxa em causa parece não preencher esse requisito, uma 
vez que é ponto assente entre as partes que apenas é imposta aos prestadores, estando dela isentos 
os utilizadores que praticam a auto - assistência. Além do mais, os documentos de que o Tribunal de 
Justiça dispõe não sugerem que os utilizadores que praticam a auto -assistência estejam sujeitos a uma 
taxa idêntica. Não vejo nenhuma justificação objectiva para este tratamento desigual e também não foi 
apresentada nenhuma nas observações escritas”.

XXXIX) O tratamento diferenciado tinha que ser objectivamente justificado e essa justificação não 
decorre nem da legislação nacional, nem dos argumentos da ANA, muito menos de razões objectiva, 
motivo pelo qual terá de se concluir pela existência de discriminação.

XL) A norma constante do artigo 10º, n.º 1 do DR 12/99, na redacção em vigor em 2000 e entre-
tanto revogada, é desconforme com o Direito Comunitário, em particular com o disposto nos artigos 6º 
e 16º, n.º 1 da Directiva 96/67/CE.

XLI) A liquidação efectuada com base na norma constante do artigo 10º, n.º 1 do DR 12/99, na 
redacção em vigor em 2000 e entretanto revogada é ilegal, por violar o disposto nos artigos 6º e 16º, 
n.º 1 da Directiva 96/67/CE.

XLII) A decisão proferida pelo Tribunal Tributário de Lisboa e que julgou improcedente a impug-
nação apresentada é violadora do Direito Comunitário, em particular do disposto nos artigos 6º e 16º, 
n.º 1 da Directiva, artº. 8º, n.º 3 da CRP e 74º, n.º 1 da LGT, pelo que deverá ser revogada.

II – Contra alegando, veio ANA – AEROPORTOS DE PORTUGAL, SA concluir:
A. As taxas de assistência em escala (e, em particular, as taxas de assistência administrativa em 

terra e supervisão) são uma realidade em praticamente todos os aeroportos comunitários, existindo, 
segundo relatório oficial de 2002, em 24 dos 31 aeroportos europeus analisados;

B. O TJUE nunca considerou ilegal, à luz da Directiva 96/67/CE (ou de outra directiva qualquer), 
uma taxa de assistência em escala (ou uma taxa de assistência administrativa em terra e supervisão) 
como a da ANA, exigida a título de contrapartida da utilização das infra -estruturas aeroportuárias;

C. Os operadores ou prestadores de serviços de assistência em escala, designadamente a LUF-
THANSA, utilizam as infra -estruturas aeroportuárias que a ANA põe ao seu dispor para prestarem os 
seus serviços de assistência administrativa em terra e supervisão;

D. Se esta taxa fosse considera ilegítima, isso significaria que qualquer handler poderia utilizar 
gratuitamente as infra -estruturas públicas aeroportuárias de que carece para o exercício da sua activi-



2013

dade comercial, em total desconsideração pelos elevadíssimos custos que a ANA (ou seja, o Estado, a 
colectividade) suporta com os aeroportos;

E. A sentença recorrida não padece de qualquer erro de julgamento, tendo, além disso, tomado 
expressamente em consideração, no seu itinerário cognoscitivo e valorativo, a decisão do TJUE de 
5.7.2007, no proc. C -181/06 (que, por acaso, não foi proferido no âmbito de um reenvio prejudicial 
deste processo);

F. A justificação para a (bilateralidade da) taxa de assistência administrativa em terra e supervisão 
assenta nas utilidades proporcionadas aos operadores de handling pela ANA, desde logo, a utilização 
das infra -estruturas aeroportuárias (por exemplo, plataformas de estacionamento de aeronaves e vias 
de circulação rodoviária);

G. E, depois, também a inspecção e vigilância das actividades dos próprios prestadores de serviços 
de assistência em escala no âmbito da segurança operacional (por exemplo, verificar se os prestadores 
estão a desenvolver as actividades para que estão licenciados, se é correcto o nível de qualidade dos 
equipamentos, a qualificação do pessoal, etc.);

H. O utilizador ou o prestador de serviços que prestam serviços de assistência em escala devem 
efectuar uma rigorosa separação contabilística, de acordo com as práticas comerciais em vigor, entre 
as actividades ligadas à prestação desses serviços e as suas restantes actividades, não havendo assim 
possibilidade de dupla tributação objectiva (sobre as mesmas actividades);

I. As taxas têm a sua causa  - função numa utilização económica individualizada e diferenciada de 
um bem do domínio público, não sendo necessário que essa utilização seja exclusiva;

J. Nos presentes autos não existe qualquer taxa de tributação pelo acesso ao mercado de handling, 
sendo por isso irrelevante o acórdão proferido pelo TJUE sobre o caso do aeroporto de “Hannover” a 
16.10.2003 (proc. C363/00);

K. O Acórdão proferido pelo TJUE a 5.7.2007 (proc. C -181/06) pronuncia -se sobre as regras a 
que obedece a (i)legitimidade da taxa de assistência administrativa em terra e supervisão, não sobre as 
regras da distribuição do ónus de prova;

L. No processo de impugnação judicial, o ónus da prova recai sobre o impugnante;
M. O considerando 25 da Directiva 96/67/CE prevê claramente que o acesso às instalações aero-

portuárias deve poder dar lugar à cobrança de uma remuneração;
N. A regra comunitária plasmada no n.º 3 do artº. 16.º da Directiva 96/67/CE é a de que a entidade 

gestora dos aeroportos tem o direito de cobrar uma taxa de utilização das instalações aeroportuárias 
aos operadores de handling, definindo -se um conjunto de limites  - estabelece -se aí expressamente que: 
“sempre que o acesso às instalações aeroportuárias implicar a cobrança de uma remuneração, esta será 
determinada com base em critérios pertinentes, objectivos, transparentes e não discriminatórios”;

O. A taxa de assistência administrativa em terra e supervisão não se confunde com a taxa de 
licenciamento para exercício da actividade de handler (INAC), nem com a taxa de infra -estruturas 
centralizadas (que não existe em Portugal), nem com a taxa (por utilização) de equipamentos, nem 
com a taxa de ocupação (por uso exclusivo de gabinetes no aeroporto, por exemplo), nem com a taxa 
de aterragem e descolagem, nem com a taxa de estacionamento, nem com a taxa de consumo  - todas 
elas têm por objecto diferentes factos tributários;

P. Não existindo por isso qualquer dupla tributação objectiva (sobre o mesmo facto tributário);
Q. A taxa em apreço (que, repete -se, existe na larga maioria dos aeroportos europeus analisados em 

documento oficial) está em perfeita conformidade com os princípios da pertinência, da objectividade, 
da transparência e da não discriminação;

R. Quanto à transparência, os dados de direito e os dados de facto revelam com suficiente cla-
reza os serviços de gestão de infra -estruturas e de segurança a fornecer pela Entidade Impugnada e as 
causas da existência desta taxa  - e o modo de cálculo da taxa também se encontra claramente definido 
(assegurado, além do mais, pelo princípio da separação contabilística);

S. A taxa impugnada não é discriminatória porque a justificação para a taxa impugnada recair 
sobre os prestadores de serviços de handling não é a circunstância de só eles realizarem um lucro, 
mas, sim, o facto de, apesar de tanto os prestadores como os utilizadores se servirem das instalações 
aeroportuárias, os utilizadores, ao prestarem a si próprios serviços de assistência, já pagam por essa 
utilização por via das chamadas “taxas de tráfego”;

T. Diversamente, o prestador não é uma companhia ou transportadora aérea, mas uma empresa 
comercial que presta serviços de assistência a companhias aéreas, não pagando por tal facto qualquer 
taxa de tráfego, devendo a remuneração devida pela utilização das infra -estruturas aeroportuárias ser 
liquidada ao abrigo da taxa de assistência em escala, na modalidade de assistência administrativa em 
terra e supervisão.

U. Nos casos em que o prestador de serviços de assistência em escala é também uma transporta-
dora aérea, há sempre, nessa situação, duas actividades comerciais distintas  - o transporte aéreo e os 
serviços de assistência em escala a terceiros  -, aparecendo sempre essa pessoa em qualidades ou sob 
títulos jurídicos ou empresariais autónomos, sendo por isso as respectivas actividades, num e noutro 
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caso, desenvolvidas através de processos diferenciados, com pessoal e meios operacionais diversos 
e que utilizam as infra -estruturas aeroportuárias a títulos distintos (logo, mais agravadamente, mais 
intensamente).

Ou seja, há aí dois factos distintos (o transporte aéreo e os serviços de assistência em escala) 
justificativos da tributação de duas utilizações distintas das instalações aeroportuárias (uma como 
transportadora aérea, outra como prestador);

V. A legislação nacional consagra um princípio da não gratuitidade da utilização das infra -estruturas 
aeroportuárias nacionais, que seria violado caso os prestadores de serviços de assistência em escala 
não pagassem a taxa impugnada;

W. A taxa impugnada é pertinente e objectiva, pois o montante é proporcional e equilibrado (logo, 
sinalagmaticamente adequada) com o “custo do serviço” ou com o custo da manutenção das utilidades 
divisíveis prestadas pela ANA, tendo sido fixada com base em critérios racional e financeiramente 
justificados;

X. No fim de cada ano, o total do encaixe tributário da ANA não ultrapassa o total dos custos 
suportados em virtude da prestação de serviços de assistência administrativa em terra e de supervisão 
a terceiros;

Y. A LUFTHANSA não invocou um só dado de facto que demonstrasse a desconformidade da 
taxa impugnada com o direito comunitário por via do não preenchimento das condições impostas pelo 
TJCE;

Z. O facto de a taxa incidir sobre o volume de negócios dos prestadores (revelador da maior 
intensidade da sua actividade, pois os preços de mercado são substancialmente idênticos) justifica -se 
por constituir um bom indicador da dimensão e nível de actividade do prestador, e, nessa medida, do 
maior recurso aos serviços que a ANA presta a este nível;

AA. O critério definido para o pagamento da taxa (em função do volume de negócios) é trans-
parente, objectivo e pertinente porque um aumento do volume de negócios neste domínio traduz um 
acréscimo de risco, de desgaste e de entradas e de saídas, a implicar procedimentos mais acentuados de 
supervisão, de manutenção e de gestão de forma a evitar irregularidades que possam impedir o normal 
funcionamento do aeroporto;

BB. O referido critério não é objecto de qualquer censura (sequer referência negativa) no acórdão 
do TJUE de 5 de Julho de 2007 e está em conformidade com a jurisprudência constitucional que reco-
nhece a remuneração em função de uma percentagem, quando esse critério não seja alheio ao custo do 
serviço (e, para o Tribunal Constitucional, abrangendo, mesmo, os custos globais);

CC. O facto de o Decreto Regulamentar n.º 12/99 ter sido revogado e substituído pelo Decreto 
Regulamentar n.º 24/2009  - que elege para o cálculo da taxa de assistência administrativa em terra e 
supervisão o tipo de aeronave assistida  - é irrelevante, porque o direito comunitário não se opunha ao 
critério do volume de negócios do prestador (no âmbito do reenvio prejudicial, o TJUE, no seu acórdão 
de 5 de Julho de 2007, no processo C -181/06, não censurou este aspecto do regime das taxas, tendo 
apenas dito que o método de cálculo da taxa devia ser claro).

DD. De resto, é muito pouco para fundar um juízo sobre a ilegitimidade de um modo de cálculo 
de uma taxa dizer pura e simplesmente  - como faz a Recorrente  - que ele foi substituído por outro. E 
então, apetece perguntar? E não há casos em que o novo critério é que é ilegítimo? E casos em que os 
dois são legítimos?

Termos em que se requer a V. Ex.cia que não seja concedido provimento ao recurso, confirmando-
-se a decisão recorrida e mantendo -se os actos impugnados.

III - No seu parecer de fls. 660, o Magistrado do MP suscitou a questão prévia da incompetência 
em razão da hierarquia para conhecimento do presente recurso, uma vez que não tem por exclusivo 
fundamento em matéria de direito, pois a conclusão XXXI das alegações, enuncia factos que não foram 
contemplados na sentença recorrida.

IV - Em cumprimento de despacho do relator de fls. 661, foram as partes notificadas para se pro-
nunciarem sobre a eventualidade de vir a ser declarada a incompetência deste Supremo Tribunal, as 
quais vieram dizer que o recurso tem por exclusivo fundamento em matéria de direito, sendo, por isso, 
este STA competente em razão da hierarquia, para o seu conhecimento.

V - Colhidos os vistos legais, cabe decidir.
VI - Com interesse para a decisão foram dados como provados em 1ª instância os seguintes fac-

tos:
A) A Impugnante é uma sociedade com representação permanente em Portugal, tendo como objecto 

o tráfego aéreo no território nacional e no estrangeiro e a exploração de todos os negócios e instalações 
relacionados com a aviação e sua promoção  - por acordo e cf. certidão da Conservatória do Registo 
Comercial de fls. 32 a 35 dos autos, cujo conteúdo se dá aqui por integralmente reproduzido.

B) A ANA  - Aeroportos de Portugal, S.A., concedeu uma licença (licença de ocupação ALS/5012/00) 
de “exercício da actividade de assistência em escala, em regime de assistência a terceiros para as 
categorias ou modalidades de serviços constantes do Anexo I” cujo teor, em parte, se transcreve:
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“O exercício da actividade (...) enquadra -se na definição de assistência em escala contida na 
alínea b) do art. 2.º do DL n.º 275/99, de 23 de Julho.” (...)

“O licenciamento é feito pelo prazo de 4 (quatro) anos, com início em 2000/01 / 01 e termo em 
2003/12/31.”

“Pelo Titular da Licença são devidas as taxas mensais de assistência em escala previstas no 
art. 10ºdo Decreto -Regulamentar n.º 12/99, de 30 de Julho, que em cada momento constem do respectivo 
tarifário da ANA, SA., às quais acresce o valor do IVA calculado à Taxa legal em vigor.” (...)

“Por forma a garantir o cumprimento do acervo de regras enumeradas no número anterior, bem 
como o rigoroso cumprimento das obrigações da presente Licença, o seu Titular encontra -se sujeito 
à fiscalização por parte da ANA, SA.” (...)

“A ANA, SA., tem o direito de controlo de fiscalização do exercício da actividade desenvolvida 
pelo Titular da licença, a efectuar nos termos da lei, designadamente, mediante o efectivo cumprimento 
dos requisitos de licenciamento da actividade de assistência em escala titulada, tal como descrita no 
artigo 1º, bem como velar pelo cumprimento das condutas referidas no artigo 4º, desta Licença e dos 
títulos habilitantes ao exercício da actividade licenciada. “(…)

“O Titular da Licença deverá organizar a respectiva contabilidade segundo o Plano Oficial de 
Contas, e efectuar uma rigorosa separação contabilística entre as actividades objecto da presente 
Licença e quaisquer outras eventuais actividades”:

“A presente Licença rege -se pelas normas antecedentes, pelas normas de conduta aplicáveis à 
actividade de assistência em escala e pelo Regulamento de Assistência em Escala, junto à presente 
Licença como Anexo III, pelas normas de funcionamento do Aeroporto, bem como as disposições 
aplicáveis do Decreto -Lei n.º 404/98, de 18 de Dezembro, do Decreto -Lei 275/99, de 23 de Julho, 
102/90, de 21 de Março, com as alterações introduzidas pelo Decreto -Lei n.º 280/99, de 26 de Julho e 
do Decreto Regulamentar n.º 12/99, de 30 de Julho.”  - por acordo e cfr. de fls. 36 a 45 dos autos, cujo 
conteúdo se d aqui por integralmente reproduzido.

C) Reproduz -se o teor do ANEXO 1 da licença acima identificada:
“Serviços de Assistência em Escala Licenciados  - Prestação a Terceiros  - LUFTHANSA
Assistência em Escala
Grupo de Serviços: 1  -Administração e Supervisão
Alíneas: 1.1 -1.2 -1.4
Nota: 1  - As modalidades indicadas estão conforme o Anexo 1 do Dec -Lei 275/99”  - por acordo 

e cf. de fls. 46 dos autos, cujo conteúdo se dá aqui por integralmente reproduzido.
D) Em 11 de Outubro de 2000, o Conselho de Administração do Instituto Nacional de Aviação 

Civil proferiu despacho, segundo o qual
“1. À Sociedade DEUTSHE LUFTHANSA AKTIENGESELL -SHAFT são concedidas as licenças 

para o Acesso à Actividade de Assistência em Escala, nos seguintes termos:
a) Tipo de Actividade: Auto -Assistência e Prestação de Serviços a Terceiros
b) Aeródromos em que a actividade vai ser exercida: Lisboa, Porto, Faro.
c) Categorias de Serviços e respectivas modalidades: 1.1, 1.2, 1.4, 2 e 9.
d) Validade da Licença: Um ano a partir da data da publicitação do presente despacho.
e) Condições particulares: Nenhumas
2. Número de licenças concedidas ao abrigo do presente despacho  - 9 (Nove)  - por acordo e cf. 

de fls. 48 dos autos, cujo conteúdo se dá aqui por integralmente reproduzido.
E) Durante o ano de 2000, e com base numa percentagem de 3,5 %, foram liquidadas à Impug-

nante, pela Entidade Impugnada, as taxas de assistência administrativa e supervisão, que seguidamente 
se identificam: 

Número da factura Valor
(euros)

HT/ALS/00101/00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 278$00
HT/ALS/00105/00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481 284$00
HT/ALS/00125/00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 917$00

  - por acordo e cf. de fls. 49 a 51 dos autos, cujo conteúdo se dá aqui por integralmente reproduzido
F) As taxas acima identificadas foram pagas pela impugnante à ANA – Aeroportos de Portugal, S.A. 

 - por acordo e cfr. de fls. 52 e 53 dos autos, cujo conteúdo se dá aqui por integralmente reproduzido.
VII. Tal como resulta das conclusões das alegações da recorrente e esta expressamente refere na 

conclusão IIª), a questão objecto do recurso consiste em saber se a taxa de assistência administrativa 
em terra e supervisão, prevista no artº 10º, n.º 1 do Decreto -Regulamentar n.º 12/99, na redacção então 
em vigor, ofende o direito comunitário, mais concretamente, a Directiva 96/67/CE do Conselho, de 15 
de Outubro de 1996, na interpretação dada pelo Acórdão C -181/06, de 05.07.2007 do TJUE.
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Antes porém, cumpre conhecer da questão prévia da incompetência deste Supremo Tribunal, em 
razão da hierarquia, suscitada pelo MºPº no seu parecer de fls. 660/661.

VII.1. No referido parecer invoca o MºPº que a recorrente, na conclusão 31ª), veio invocar matéria 
de facto não constante do probatório e da qual pretende retirar apoio para a sua fundamentação jurídica.

Deste modo, não estando em causa exclusivamente matéria de direito, este Supremo Tribunal é 
incompetente, em razão da hierarquia, para conhecer do recurso, independentemente da atendibilidade 
ou relevo daquele facto.

Ouvidas as partes sobre esta questão, veio a recorrente pronunciar -se sobre ela nos seguintes 
termos:

A conclusão 31ª) não manifesta divergência com o decidido em sede da matéria de facto, pre-
tendendo daí retirar apoio para a sua fundamentação de direito, constituindo antes uma afirmação da 
doutrina jurídica existente sobre a matéria. Não se trata, portanto, de um facto de conhecimento pessoal 
da recorrente da qual esta se pretenda fazer valer e daí retirar qualquer consequência jurídica.

A recorrida, por sua vez, entende também que este Supremo Tribunal é o competente para conhecer 
do recurso, louvando -se nos seguintes argumentos:

a) Por um lado, a recorrente não retira daquela conclusão qualquer consequência jurídica;
b) Por outro lado, a recorrente também não faz prova alguma, nem veio juntar qualquer elemento, 

nem demonstra qualquer intenção de o vir a fazer;
c) O ónus da prova da ilegalidade da taxa cabia à recorrente, não podendo agora o presente recurso 

servir como nova fase da produção de prova.
Vejamos então se ocorre ou não a suscitada incompetência.
VII.1.1. A conclusão 31ª) é do seguinte teor:
“A ANA não prestou qualquer esclarecimento público sobre a cobrança deste encargo e sobre 

a forma de cálculo do mesmo, apesar dos sucessivos pareceres negativos sobre o mesmo formulados 
pelo Comité de Utilizadores do aeroporto, daqui resultando que a LUFTHANSA, como os demais 
operadores económicos, não têm qualquer informação sobre o destino das receitas provenientes da 
cobrança deste encargo específico que lhe permita aferir da justificabilidade do mesmo, já para não 
falar do respectivo controle da legalidade”.

De acordo com o artº. 26.º, alínea b), do ETAF, compete à Secção de Contencioso Tributário do 
Supremo Tribunal Administrativo conhecer dos recursos interpostos de decisões dos tribunais tributá-
rios, com exclusivo fundamento em matéria de direito.

O artº. 38.º, alínea a), do mesmo diploma, por sua vez, atribui competência à Secção do Conten-
cioso Tributário de cada Tribunal Central Administrativo para conhecer dos recursos de decisões dos 
tribunais tributários, com excepção dos referidos na citada alínea b) do artº. 26.º.

O artº. 280.º, n.º 1, do CPPT prescreve também que das decisões dos tribunais tributários de 1ª 
instância cabe recurso para o Tributário do Tribunal Central Administrativo, salvo se a matéria do mesmo 
for exclusivamente de direito, caso em que cabe recurso para a Secção do Contencioso Tributário do 
Supremo Tribunal Administrativo.

Sendo embora certo que a jurisprudência deste Supremo Tribunal nesta matéria foi durante muito 
tempo no sentido de que, invocado qualquer facto não constante do probatório, estávamos perante 
questão de facto determinante da incompetência em razão da hierarquia deste Tribunal, independente-
mente da relevância ou irrelevância do facto para a decisão (Neste sentido, por exemplo os Acórdãos 
de 29.05.2002 – Processo n.º 0469/02 e 18.06.2008 – Processo n.º 0276/08), vem -se entendendo hoje 
que mesmo sendo invocados factos não levados ao probatório, o STA mantém a sua competência para 
o conhecimento da questão de direito, se os factos constantes do probatório tal consentirem e os factos 
invocados nas conclusões logo abstractamente irrelevarem para o conhecimento dessa questão (neste 
sentido V. o acórdão de 20.01.2010 – Processo n.º 0950/09).

VII.1.2. Ora, examinando o teor da transcrita conclusão, desde logo se vê que o facto não foi 
levado ao probatório. Mas também se verifica que o que está em causa nos autos é a qualificação do 
tributo cobrado à recorrente como taxa e o facto em causa é absolutamente irrelevante em abstracto, 
para conduzir a tal qualificação. Com efeito, mesmo que tal facto fosse levado ao probatório, só por si 
seria irrelevante para se poder concluir pelas características da taxa.

Aliás, mais do que um facto, estamos perante um argumento baseado na doutrina para justificar 
também o teor da conclusão 39ª).

Deste modo, entende -se não estar em causa discordância com a matéria de facto, resumindo -se 
a matéria do recurso a matéria exclusivamente de direito, pelo que improcede a suscitada questão da 
incompetência em razão da hierarquia.

Posto isto, passemos seguidamente a conhecer do objecto do recurso.
VIII. Para concluir que o tribunal “a quo” errou na aplicação do direito – artºs 1º e 16º da Directiva 

96/67/CE, 8º, n.º 3 da CRP e 74º, n.º 1 da LGT – veio a recorrente argumentar do seguinte modo:
a) O TJUE, no Processo n.º C -181/06, veio estabelecer de forma clara um princípio e uma ex-

cepção. O princípio é o de que o Direito Comunitário se opõe à regulamentação nacional com base na 
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qual foi liquidado o tributo impugnado. A excepção será a “não oposição”, dependente da verificação 
de um conjunto de condições.

Ora, não tendo a recorrida feito prova dessas condições  - cabendo -lhe o ónus da prova – foi violado 
o princípio consagrado no artº 74º, n.º 1 da LGT.

b) De todo o modo, as condições exigidas pelo TJUE para conformidade das taxas liquidadas e 
cobradas à recorrente foram as seguintes:

1ª) Que a taxa de assistência administrativa em terra e supervisão fosse devida como contrapartida 
pela totalidade dos serviços definidos no ponto 1 do anexo à Directiva n.º 96/67/CE do Conselho, de 
15 de Outubro de 1996;

2ª) Que a taxa não constitua uma segunda tributação se serviços já remunerados por outra taxa 
ou imposição;

3ª) Que a taxa preencha critérios de pertinência, objectividade, transparência e não discrimina-
ção.

c) Ora, quanto à 1ª condição, a mesma não ocorre, porquanto:
1. Não existe qualquer ligação entre os serviços compreendidos no ponto 1 do anexo da citada 

Directiva e a taxa liquidada pela ora recorrida “ANA”.
2. A taxa não incide sobre os operadores económicos que realizem assistência em escala em 

regime de auto -assistência.
3. Quer os prestadores de serviços a terceiros, quer os que realizam auto -assistência têm necessa-

riamente acesso à infra -estrutura aeroportuária pagando já taxas para aí terem acesso.
d) Quanto à 2ª condição também a mesma não ocorre já que a taxa se reconduz a serviços já 

remunerados por outras taxas (taxas cobradas pelo “INAC” ou outras taxas cobradas pela “ANA”) ou 
serviços que não são utilizados de forma exclusiva, concreta e individualizada pelos respectivos sujeitos 
passivos, mas antes por todos os operadores.

e) Quanto à 3ª condição, verifica -se também a falta de preenchimento dos critérios de pertinência, 
já que aplicar uma taxa “ad valorem” sobre o volume de negócios não é um incentivo à liberalização e 
entrada no mercado por parte de novos operadores, nem conduz à minimização de custos.

Não existe também objectividade e transparência na taxa, uma vez que as disposições nacionais 
não determinam claramente os serviços fornecidos pela “ANA”, nem definem com precisão o modo de 
cálculo da mesma, omitindo totalmente a explicação sobre a forma como se chegou ao valor de 3,5% 
e sobre as realidades compreendidas na base da tributação.

Quer a lei, quer a decisão do Conselho de Administração da recorrida, são omissos sobre esta 
matéria.

f) Finalmente, a taxa é discriminatória uma vez que a única justificação para o facto de apenas os 
prestadores a terceiro pagarem a taxa (e os utilizadores de auto -assistência não) é a circunstância de só 
eles realizarem um lucro, como resulta de forma clara e expressa do assumido pela ANA no artigo 72º 
da sua contestação ao reconhecer que o que se tributa com esta taxa é o benefício financeiro obtido pela 
Impugnante com a prestação do serviço público aeroportuário de apoio à aviação civil.

Ora, a recorrente, enquanto prestadora de assistência em escala a terceiros, também paga taxas de 
tráfego, daqui resultando cabalmente demonstrado, que existe uma discriminação não justificada entre 
prestadores de assistência em escala a terceiros e utilizadores em auto -assistência, dado que ambos 
utilizam os mesmos equipamentos e infra -estruturas aeroportuárias para a prestação de assistência em 
escala e ambos pagam as correspondentes taxas de tráfego pelos equipamentos aeroportuários espe-
cíficos que utilizem (taxa de aterragem e descolagem, taxa de estacionamento, taxa de abrigo, taxa de 
serviço a passageiros, taxa de abertura de aeródromo, taxas de assistência em escala  - artºs 4º a 9º do 
DR. n.º 12/99), mas apenas os prestadores de assistência a terceiros (como a recorrente) pagam uma 
taxa suplementar designada de assistência administrativa em terra e supervisão (que de acordo com a 
própria ANA, remunera exactamente os mesmos serviços que as taxas de tráfego).

IX. A tese da recorrida, por sua vez, assenta nos seguintes argumentos:
Os operadores ou prestadores de serviços de assistência em escala, designadamente a recorrente, 

utilizam as infra -estruturas aeroportuárias que a ANA põe ao seu dispor para prestarem os seus serviços 
de assistência administrativa em terra e supervisão;

Se esta taxa fosse considera ilegítima, isso significaria que qualquer handler poderia utilizar 
gratuitamente as infra -estruturas públicas aeroportuárias de que carece para o exercício da sua activi-
dade comercial, em total desconsideração pelos elevadíssimos custos que a ANA (ou seja, o Estado, a 
colectividade) suporta com os aeroportos;

A justificação para a bilateralidade da taxa de assistência administrativa em terra e supervisão 
assenta nas utilidades proporcionadas aos operadores de handling pela ANA, desde logo, a utilização 
das infra -estruturas aeroportuárias (por exemplo, plataformas de estacionamento de aeronaves e vias 
de circulação rodoviária);

E, depois, também a inspecção e vigilância das actividades dos próprios prestadores de serviços 
de assistência em escala no âmbito da segurança operacional (por exemplo, verificar se os prestadores 
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estão a desenvolver as actividades para que estão licenciados, se é correcto o nível de qualidade dos 
equipamentos, a qualificação do pessoal, etc.);

Não existe possibilidade de dupla tributação já que o utilizador ou o prestador de serviços que 
prestam serviços de assistência em escala devem efectuar uma rigorosa separação contabilística, de 
acordo com as práticas comerciais em vigor, entre as actividades ligadas à prestação desses serviços 
e as suas restantes actividades, não havendo assim possibilidade de dupla tributação objectiva (sobre 
as mesmas actividades);

Por outro lado, as taxas têm a sua causa  - função numa utilização económica individualizada e 
diferenciada de um bem do domínio público, não sendo necessário que essa utilização seja exclusiva;

Nos presentes autos não existe qualquer taxa de tributação pelo acesso ao mercado de handling.
O considerando 25 da Directiva 96/67/CE prevê claramente que o acesso às instalações aeropor-

tuárias deve poder dar lugar à cobrança de uma remuneração;
A regra comunitária plasmada no n.º 3 do art. 16.º da Directiva 96/67/CE é a de que a entidade 

gestora dos aeroportos tem o direito de cobrar uma taxa de utilização das instalações aeroportuárias 
aos operadores de handling, definindo -se um conjunto de limites  - estabelece -se aí expressamente que: 
“sempre que o acesso às instalações aeroportuárias implicar a cobrança de uma remuneração, esta será 
determinada com base em critérios pertinentes, objectivos, transparentes e não discriminatórios”;

A taxa de assistência administrativa em terra e supervisão não se confunde com a taxa de licencia-
mento para exercício da actividade de handler (INAC), nem com a taxa de infra -estruturas centralizadas 
(que não existe em Portugal), nem com a taxa (por utilização) de equipamentos, nem com a taxa de 
ocupação (por uso exclusivo de gabinetes no aeroporto, por exemplo), nem com a taxa de aterragem 
e descolagem, nem com a taxa de estacionamento, nem com a taxa de consumo  - todas elas têm por 
objecto diferentes factos tributários;

Não existindo por isso qualquer dupla tributação objectiva (sobre o mesmo facto tributário);
A taxa em apreço está em perfeita conformidade com o princípio da transparência, uma vez que 

os dados de direito e os dados de facto revelam com suficiente clareza os serviços de gestão de infra-
-estruturas e de segurança a fornecer pela Entidade Impugnada e as causas da existência desta taxa  - e 
o modo de cálculo da taxa também se encontra claramente definido (assegurado, além do mais, pelo 
princípio da separação contabilística);

A taxa impugnada não é discriminatória porque a justificação para a taxa impugnada recair sobre 
os prestadores de serviços de handling não é a circunstância de só eles realizarem um lucro, mas, sim, o 
facto de, apesar de tanto os prestadores como os utilizadores se servirem das instalações aeroportuárias, 
os utilizadores, ao prestarem a si próprios serviços de assistência, já pagam por essa utilização por via 
das chamadas “taxas de tráfego”.

Por sua vez, o prestador não é uma companhia ou transportadora aérea, devendo a remuneração 
devida pela utilização das infra -estruturas aeroportuárias ser liquidada ao abrigo da taxa de assistência 
em escala, na modalidade de assistência administrativa em terra e supervisão.

Nos casos em que o prestador de serviços de assistência em escala é também uma transporta-
dora aérea, há sempre, nessa situação, duas actividades comerciais distintas  - o transporte aéreo e os 
serviços de assistência em escala a terceiros  -, aparecendo sempre essa pessoa em qualidades ou sob 
títulos jurídicos ou empresariais autónomos, sendo por isso as respectivas actividades, num e noutro 
caso, desenvolvidas através de processos diferenciados, com pessoal e meios operacionais diversos 
e que utilizam as infra -estruturas aeroportuárias a títulos distintos (logo, mais agravadamente, mais 
intensamente).

Ou seja, há aí dois factos distintos (o transporte aéreo e os serviços de assistência em escala) 
justificativos da tributação de duas utilizações distintas das instalações aeroportuárias (uma como 
transportadora aérea, outra como prestador);

A taxa impugnada é pertinente e objectiva, pois o montante é proporcional e equilibrado com o 
“custo do serviço” ou com o custo da manutenção das utilidades divisíveis prestadas pela ANA, tendo 
sido fixada com base em critérios racional e financeiramente justificados;

No fim de cada ano, o total do encaixe tributário da ANA não ultrapassa o total dos custos su-
portados em virtude da prestação de serviços de assistência administrativa em terra e de supervisão a 
terceiros;

O facto de a taxa incidir sobre o volume de negócios dos prestadores (revelador da maior inten-
sidade da sua actividade, pois os preços de mercado são substancialmente idênticos) justifica -se por 
constituir um bom indicador da dimensão e nível de actividade do prestador, e, nessa medida, do maior 
recurso aos serviços que a ANA presta a este nível;

O critério definido para o pagamento da taxa (em função do volume de negócios) é transparente, 
objectivo e pertinente porque um aumento do volume de negócios neste domínio traduz um acréscimo 
de risco, de desgaste e de entradas e de saídas, a implicar procedimentos mais acentuados de supervisão, 
de manutenção e de gestão de forma a evitar irregularidades que possam impedir o normal funciona-
mento do aeroporto;
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Vejamos qual destas teses colhe, em nosso entender, o apoio legal.
X. O transporte aéreo, como é sabido, é actualmente objecto de grande concorrência, sendo rele-

vante neste tipo de mercado as condições oferecidas nos vários aeroportos do mundo aos operadores 
aéreos e aos próprios passageiros, quer em termos de serviços, quer em termos de taxas, quer a nível 
de segurança, etc.

Daí que as taxas aeroportuárias se revistam de grande importância no mercado concorrencial, 
contribuindo para a atracção das companhias aéreas a aeroportos com taxas mais favoráveis.

Na Europa existem dois tipos de taxas aeroportuárias:
a) “Aviation”  - que financiam as atribuições de serviço público desempenhadas pelas entidades 

gestoras das infra -estruturas aeroportuárias e são pagas pelas companhias aéreas; (1)
b) “Non aviation” - que são pagas por particulares que utilizam ou exploram outro tipo de activi-

dade nos aeroportos.
Dada a importância destas taxas ao nível da concorrência e da competitividade, em 1997 a Co-

missão Europeia apresentou uma proposta de Directiva sobre taxas aeroportuárias com o objectivo de 
assegurar o respeito dos princípios de não discriminação, de relação com os custos e de transparência 
em matéria de taxas aeroportuárias. – Proposta de Directiva da Comissão COM (97) 154 final.

Esta proposta, porém, não passou do papel, acabando por ser retirada da discussão em Dezembro 
de 2001.

Em 2006 veio a ser apresentada nova Proposta – Proposta COM (2006) 820 final.
De acordo com esta proposta os Estados -Membros “adoptam as medidas necessárias com vista 

a permitir à entidade gestora de cada aeroporto variar a qualidade e o âmbito de serviços, terminais 
ou partes de terminais aeroportuários, a fim de prestar serviços personalizados ou de disponibilizar a 
totalidade ou parte de um terminal especializado. O nível das taxas aeroportuárias pode ser diferen-
ciado de acordo com a qualidade e o âmbito desses serviços”.

Porém, no caso dos autos, interessa -nos a Directiva 96/67/CE do Conselho de 15 de Outubro de 
1996 relativa ao acesso ao mercado da assistência em escala nos aeroportos da Comunidade, pois foram 
normas deste diploma as interpretadas pelo TJUE.

Antes, porém, cabe também indicar as normas legais vigentes nesta matéria em Portugal e que a 
recorrente entende violarem normas da citada Directiva, na interpretação dada pelo TJUE.

X. A matéria das taxas aeroportuárias em Portugal encontra -se regulada nos seguintes diplomas 
legais:

a) Decreto -Lei n.º 102/90, de 21 Março, com a redacção dada pelo Decreto -Lei n.º 280/90, de 26 
de Julho e pelo Decreto -Lei n.º 268/2007, de 26 de Julho;

b) Decreto -Lei n.º 275/99, de 23 de Julho (que transpôs para a ordem jurídica interna a Directiva 
96/67/CE);

c) Decreto -Regulamentar n.º 12/99, de 30 de Julho, com a redacção dada pelo Decreto -Regulamentar 
n.º 5 -A/2002, de 8 de Fevereiro;

d) Decreto -Regulamentar n.º 2/2004, de 21 de Janeiro.
Resulta destes diplomas que as taxas aeroportuárias podem revestir as seguintes modalidades:
a) Taxas de tráfego (artº 4º e segs. do Decreto Regulamentar n.º 12/99);
b) Taxas de assistência em escala (artº 10º do Decreto Regulamentar n.º 12/99);
c) Taxas de ocupação (artº 18º, nºs 3 e 4 do DL n.º 102/90);
d) Outras taxas de natureza comercial (artºs 14º a 24º do Decreto Regulamentar n.º 12/99).
No caso dos autos interessam -nos apenas as taxas de tráfego e as de assistência em escala.
As taxas de tráfego compreendem os tributos relacionados com a actividade de aviação, são devidas 

pela utilização de infra -estrututras aero -portuárias e abrangem as seguintes modalidades:
a) A taxa de aterragem e descolagem (artº 4º);
b) A taxa de controlo terminal (artº 5º);
c) A taxa de estacionamento (artº 6º);
d) A taxa de abrigo (artº 7º);
e) A taxa de serviço a passageiros (artº 8º),
f) A taxa de abertura de aeródromo (artº 9º).
As taxas de assistência em escala estão previstas no artº 2º, alínea g) e anexo I do Decreto -Lei 

n.º 275/99 e 10º do Decreto Regulamentar n.º 12/99, e incidem sobre as seguintes modalidades de 
serviços prestadas pelos respectivos operadores: (transcrevem -se apenas as relacionadas com as auto-
rizadas à recorrente:

“1 - A assistência administrativa em terra e a supervisão incluem:
1.1  - Os serviços de representação e de ligação com as autoridades locais ou qualquer outra 

entidade, as despesas efectuadas por conta do utilizador e o fornecimento de instalações aos seus 
representantes;

1.2  - O controlo do carregamento, das mensagens e das telecomunicações;
…
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1.4  - Qualquer outro serviço de supervisão antes, durante ou após o voo ou qualquer outro serviço 
administrativo solicitado pelo utilizador.

…
2  - A assistência a passageiros inclui qualquer tipo de assistência aos passageiros à partida, à 

chegada, em trânsito ou em correspondência, nomeadamente o controlo dos bilhetes dos documentos 
de viagem, o registo de bagagens e o seu transporte até aos sistemas de triagem.

…
9  - A assistência de operações aéreas e gestão das tripulações inclui:
9.1  - A preparação do voo no aeroporto de partida ou em qualquer outro local;
9.2  - A assistência em voo, incluindo, se necessário, a alteração de rota em voo;
9.3  - Os serviços pós -voo;
9.4  - A gestão das tripulações”.
Quer dizer que as primeiras são devidas pela apreciação do requerimento, emissão e alteração de 

licença relativa a cada um dos tipos de serviço de assistência em escala, enquanto as segundas, consa-
gradas pela primeira vez no DL n.º 275/99, de 23 de Julho, que transpôs para a ordem jurídica interna a 
Directiva 96/67/CEE, são devidas como contrapartida pelo acesso às infra -estruturas aeroportuárias.

XI. Vejamos então e seguidamente se as taxas liquidadas à recorrente sofrem da ilegalidade e 
violação do direito comunitário que lhe são apontadas pela recorrente.

A sentença recorrida, louvando -se nos seis factos levados ao probatório, concluiu:
a) que estamos em presença de uma taxa, uma vez que a mesma visa “permitir que os aeroportos 

mantenham o seu nível de eficácia no cumprimento da sua missão de gestão das infra -estruturas ae-
roportuárias que compreende a organização e coordenação do conjunto de actividades, a segurança 
e a protecção do perímetro aeroportuário”.

E, assim, “o vínculo sinalagmático característico das taxas a estabelecer no presente caso reside 
no aumento da gestão das infra -estruturas, que não se impõe só em benefício de todos os passagei-
ros, mas também das entidades que prestam serviços de assistência administrativa e de supervisão a 
terceiros”.

b) O cálculo da taxa “ad valorem” é legal desde que não completamente alheio ao custo ou uti-
lidade extraída pelo contribuinte do serviço em questão. No caso concreto, um aumento do volume 
de negócios traduz um acréscimo de desgaste e de entradas e saídas, a implicar procedimentos mais 
acentuados de supervisão, de manutenção e da gestão de forma a evitar irregularidades que possam 
impedir o normal funcionamento do aeroporto.

E mais adiante: “…há uma íntima ligação entre o volume de negócios e os custos, mas dos autos 
não resulta que as taxas cobradas têm como objectivo a captação do poder económico, ou seja, que 
terão ido além do necessário para atingir os fins atribuídos à entidade impugnada.

... Dos documentos juntos aos autos não resulta que os valores das taxas ultrapassam em moldes 
desrazoáveis, os custos suportados pela entidade impugnada, ao ponto de violarem a lei parlamen-
tar.”.

c) Relativamente à desconformidade com a Directiva 96/67/CE, entendeu a decisão recorrida que 
não se provou uma desproporção manifesta entre a quantia a pagar e o valor da contraprestação.

Por outro lado, da conjugação dos diplomas nacionais resulta, com suficiente clareza, os serviços 
de gestão de infra -estruturas e de segurança a fornecer pela entidade impugnada, pelo que não se vis-
lumbra a violação do critério da transparência.

d) Finalmente, foi entendido que não existe violação do princípio da igualdade por não ter paralelo 
o regime da auto -assistência com o da assistência a terceiros.

XII. Como é sabido, os tributos têm sido classificados pela doutrina como impostos ou como 
taxas.

Também o artº 3º, n.º 2 da LGT estabelece que “Os tributos compreendem os impostos, incluindo os 
aduaneiros e especiais, e outras espécies tributárias criadas por lei, designadamente as taxas e demais 
contribuições financeiras a favor de entidades públicas”. A acrescenta o seu n.º 3 que “O regime geral 
das taxas e das contribuições financeiras referidas no número anterior consta de lei especial”.

O artº 165º, n.º 1, alínea i) da Constituição da faz também referência ao regime geral das taxas 
das autarquias e das demais contribuições financeiras a favor de entidades públicas. (2)

O regime geral das taxas das autarquias locais foi aprovado pela Lei n.º 53 -E/2006, de 29 de 
Dezembro. Porém, não foi ainda publicado qualquer regime geral relativamente às taxas a favor das 
demais entidades públicas.

Embora a doutrina se tenha vindo a insurgir contra a admissão de uma terceira figura de natureza 
tributária que se aproximaria da taxa pela existência de uma vantagem individual do contribuinte e do 
imposto pelo facto de essa vantagem não resultar de um serviço directamente prestado ao respectivo 
utente (3), a doutrina mais recente vem defendendo que a Constituição admite um “tertio genus” tribu-
tário – as chamadas contribuições especiais. (4)
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Outros autores consideram que as receitas destinadas a financiar entidades públicas não são taxas 
em sentido técnico -jurídico, mas também não podem ser tratados como impostos, devendo ser recon-
duzidas ao regime jurídico dos impostos ou das taxas. (5)

Parece então que, enquanto o legislador não aprovar o regime geral das contribuições financeiras 
a favor de entidades públicas, os tributos deverão continuar a ser reconduzidos ao regime jurídico dos 
impostos, quando o sujeito passivo não aufira um benefício individualizado, e ao regime jurídico das 
taxas, quando exista uma contraprestação específica.

XIII. Aqui chegados cumpre apurar se os tributos liquidados e cobrados à recorrente podem 
classificar -se como taxas e, em caso afirmativo, se ofendem o direito comunitário.

XIII.1. O conceito de taxa vem desde há muito sendo tratado no nosso meio jurídico, quer pela 
doutrina, quer pela jurisprudência do Supremo Tribunal Administrativo e do Tribunal Constitucional.

O artº 4º da LGT estabelece a seguinte diferença entre taxas, impostos e contribuições especiais, 
nos seguintes termos:

Os impostos assentam essencialmente na capacidade contributiva, revelada, nos termos da lei, 
através do rendimento ou da sua utilização e do património.

As taxas assentam na prestação concreta de um serviço público, na utilização de um bem do do-
mínio público ou na remoção de um obstáculo jurídico ao comportamento dos particulares.

As contribuições especiais que assentam na obtenção pelo sujeito passivo de benefícios ou au-
mentos de valor dos seus bens em resultado de obras públicas ou da criação ou ampliação de serviços 
públicos ou no especial desgaste de bens.

Daqui resulta então que as taxas se destinam:
a) a financiar prestações divisíveis e individualizadas de serviços públicos funcionando como cor-

respectivo das mesmas e desde que a criação desse serviço público resulte de uma necessidade gerada 
directa ou indirectamente pelo sujeito passivo e que a mesma apenas possa ser imposta aos destinatários 
do serviço, embora se não exija que os destinatários sejam beneficiados por ele;

b) a remunerar um encargo específico ocasionado pela remoção de um obstáculo jurídico ao 
exercício de uma actividade de que o sujeito passivo é único beneficiário ou beneficiário diferenciado 
(correspondendo o valor da taxa, nesta última hipótese, apenas à medida dessa diferença);

c) a compensar a comunidade por um aproveitamento individualizado que o sujeito passivo faz 
de um bem do domínio público, o qual, por força daquela utilização, deixará de estar afecto a um uso 
geral pela comunidade por a um uso especial por outros interessados.(6), (7)

A bilateralidade das taxas constitui então “uma dimensão do património constitucional” de um 
Estado fiscal, podendo a contraprestação específica da entidade pública consistir no exercício de uma 
actividade administrativa, na utilização de infra -estruturas administrativas ou na atribuição de uma 
posição jurídica substantiva.

E, assim, a taxa distingue -se dos impostos que assentam exclusivamente na capacidade contri-
butiva.

Em conclusão, é a verificação de uma contraprestação específica por parte de uma entidade pública e 
de um benefício individualizado por parte do sujeito passivo que legitima as taxas num Estado fiscal.

No caso dos autos, a taxa paga pela recorrente teria como contra -prestação a utilização das infra-
-estruturas aeroportuárias, cujos custos de manutenção incumbem à “ANA”, ora recorrida, à qual cabe 
a fixação da mesma taxa.

XIII.2. A “ANA  -, EP  - Empresa Pública Aeroportos e Navegação Aérea”, foi criada pelo artº 1º 
do Decreto -Lei n.º 122/77, de 31 de Março, regendo -se por Estatuto anexo aquele diploma.

Acontece, porém, que pela Resolução n.º 136/78 do Conselho de Revolução, foi declarada a in-
constitucionalidade das normas contidas no Decreto -Lei n.º 122/77, de 31 de Março, pelo que a mesma 
empresa acabou por ser criada pelo artº 1º do Decreto -Lei n.º 246/79, de 25 de Julho, com Estatutos 
publicados em anexo a este diploma.

O artº 2º deste diploma veio estabelecer o seguinte:
“1  - A ANA, E, P., é uma pessoa colec tiva de direito público, dotada de autonomia adminis trativa, 

financeira e patrimonial, que exerce os po deres e prerrogativas que lhe são conferidos por lei ou pelo 
Estatuto, sem prejuízo da competência tutelar cometida por este ou outros diplomas aos órgãos do 
Estado.

2  - Consideram -se abrangidos pelo disposto no nú mero anterior os poderes do Estado quanto:
a) Ao licenciamento e concessão para utilização do domínio público aeroportuário afecto às 

actividades da ANA, E.P., bem como à prática de todos os actos respeitantes à execução, modificação 
e extinção da licença ou concessão;

b) À fixação das taxas a cobrar pela utilização dos aeroportos e pela ocupação de espaços des-
tinados às actividades comerciais e in dustriais nos termos dos respectivos esta tutos;

c) À cobrança coerciva de taxas e rendimentos provenientes da sua actividade;
d) À expropriação por utilidade pública, ocupa ção de terrenos, implantação de traçados, exercício 

de servidões administrativas e ae ronáuticas ou dos poderes definidos para as zonas de protecção;
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e) À protecção das suas instalações e do seu pessoal;
f) À fiscalização dos serviços, à definição de in fracções e à aplicação das consequentes sanções, 

sem prejuízo da competência con ferida por lei às entidades responsáveis no âmbito da defesa nacional 
e à DGAC;

g) À responsabilidade civil extracontratual”.
Por sua vez, o artigo 25º dos respectivos Estatutos determina também o seguinte:
“Constituem proveitos da empresa:
a) As receitas e taxas resultantes da sua acti vidade, cobradas directamente ou através de orga-

nizações internacionais especializa das, às quais, para o efeito, a Empresa se encontre associada por 
qualquer forma;

b) As compensações referidas no n.º 2 do artigo 23º deste Estatuto;
c) Os rendimentos dos bens próprios;
d) O produto da alienação ou oneração dos bens próprios;
e) As taxas devidas pela ocupação ou utilização dos bens públicos cuja administração ou explo-

ração lhe foi confiada;
f) As receitas resultantes da cedência, por qual quer forma, de tecnologia, serviços e bens produ-

zidos no âmbito da sua actividade principal ou acessória;
g) Doações, heranças ou legados que lhe sejam feitos;
h) Quaisquer outros rendimentos ou valores que provenham da sua actividade ou que, por lei ou 

contrato, lhe devam pertencer”.
Por cisão da Empresa Pública Aeroportos e Navegação Aérea, ANA, E.P., criada pelo Decreto-

-Lei n.º 246/79, de 25 de Julho, esta foi transformada em sociedade anónima com a denominação ANA 
 - Aeroportos de Portugal, S.A., adiante designada abreviadamente por ANA, S.A. pelo DL n.º 404/98, 
de 18 de Dezembro

Os artºs 12º e 14º desse diploma vieram determinar o seguinte:

“Artigo 12º
Objecto e âmbito da concessão

1  - À ANA, S. A., é atribuída a concessão de serviço público aeroportuário de apoio à aviação 
civil.

2  - A concessão atribuída à ANA, S. A., tem por objecto o direito de explorar o serviço público 
aeroportuário de apoio à aviação civil, consubstanciado no estabelecimento, gestão e desenvolvimento 
de infra -estruturas aeroportuárias e compreendendo:

a) A prestação do serviço destinado a assegurar a partida e chegada de aeronaves e o embarque, 
desembarque e encaminhamento de passageiros, carga e correio nos Aeroportos de Lisboa, Porto, Faro, 
Santa Maria, Ponta Delgada, Horta e Flores, bem como noutras infra -estruturas aeroportuárias em 
que lhe venha a ser cometida pelo Governo aquela prestação de serviço;

b) A manutenção e desenvolvimento das infra -estruturas aeroportuárias dos aeroportos referidos 
na alínea anterior, bem como noutras infra -estruturas em que lhe venha a ser cometida pelo Governo 
aquela actividade;

Artigo 14º
Poderes e prerrogativas de autoridade

1  - Para prossecução do serviço público que lhe está concessionado e sem prejuízo de outros 
que lhe sejam conferidos por lei ou pelos Estatutos, a ANA, S.A., detém os poderes e prerrogativas do 
Estado quanto:

a) Ao licenciamento e concessão, nos termos da lei aplicável à utilização do domínio público 
aeroportuário, da ocupação e exercício de qualquer actividade nos terrenos, edificações e outras 
infra -estruturas afectas à actividade da sociedade, bem como à prática de todos os actos respeitantes 
à execução, modificação e extinção das licenças e concessões;

b) À fixação, nos termos da lei aplicável, das taxas a cobrar pela ocupação de terrenos, edifica-
ções ou outras instalações e pelo exercício de qualquer actividade na área dos aeroportos incluídos 
no âmbito da concessão;

O artº 16º, n.º 1 do Decreto -Lei n.º 102/90, de 21 de Março, veio determinar também que “Pela 
ocupação dos terrenos, edifícios ou outras instalações, bem como pelo exercício de qualquer área 
de actividade na área dos aeroportos a aeródromos públicos, pela sua utilização ou dos respectivos 
serviços e equipamentos são devidas taxas”.

Em face das normas legais acima referidas a recorrida está legitimada para liquidar e cobrar taxas 
pelo acesso e uso de instalações aeroportuárias.
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A questão que põe em relação à recorrente é que não bastam meras alegações de direito ou con-
clusões eventualmente retiradas da experiência ou da lógica – como fazem a recorrida e a sentença 
recorrida  - para justificar a liquidação das taxas.

Já se sabe que a assistência em escala implica  - pode implicar  - o uso de instalações aeroportuárias. 
Mas não basta essa conclusão lógica e genérica para se exigir uma taxa. A taxa não pode assentar na 
prestação de um serviço genérico, nem na genérica utilização do domínio público.

Assim para que se pudesse concluir que a taxa em causa era pelo acesso a instalações portuárias, 
necessário era que isso estivesse provado nos autos, resultasse da licença ou da lei.

Ora, não só o probatório é completamente omisso nesse âmbito, como a própria licença que a 
alínea A) do probatório reproduziu parcialmente (v. fls. 37/46) nada adianta. Com efeito, tal licença 
limita -se a autorizar o exercício da actividade da assistência em escala, em regime de assistência a 
terceiros, à recorrente, sem referir absolutamente nada quanto a acesso a instalações.

É certo que, tal como a recorrida refere nas suas contra -alegações de fls. 612, a prestação de serviços 
de assistência em escala e a existência (e gestão) de infra -estruturas aeroportuárias são indissociáveis, já 
que para prestarem os seus serviços de assistência administrativa em terra e supervisão os prestadores 
utilizam as instalações aeroportuárias que a ANA administra e que põe ao seu dispor para esse efeito. 
Porém, esta mera constatação é irrelevante para a matéria que nos ocupa.

Com efeito e não obstante a recorrida alegar que a taxa assenta nas utilidades prestadas por ela à 
recorrente no exercício da actividade comercial desta, designadamente das instalações aeroportuárias 
(entendidas como as infra -estruturas e os equipamentos postos à disposição pelo aeroporto), bem como 
pelas tarefas administrativas de inspecção e vigilância das actividades dos prestadores de serviços, a 
verdade é que esta argumentação não convence.

XIV. Conforme resulta dos autos, o Acórdão do TJUE, proferido no Processo n.º C -181/06 em 
sede de reenvio prejudicial, em processo em que era discutida a mesma questão, pronunciou -se nos 
seguintes termos:

“O direito comunitário opõe -se a uma regulamentação nacional como a prevista nos artigos 10,º, 
n.º 1 do Decreto Regulamentar n.º 12/99, de 30 de Julho, e 18,º, n.º 2, do Decreto -Lei n.º 102/90 de 
21 de Março, conforme alterado pelo Decreto -Lei n.º 280/99, de 26 de Julho, a menos que a taxa de 
assistência administrativa em terra e supervisão prevista nesta legislação seja devida como contra-
partida pela totalidade ou parte dos serviços definidos no ponto 1 do anexo da Directiva 96/67/CE 
do Conselho, de 15 de Outubro de 1996, relativa ao acesso ao mercado da assistência em escala nos 
aeroportos da Comunidade, e não constitua uma segunda tributação de serviços já remunerados 
por outra taxa ou imposição. Se se concluir, no termo das averiguações levadas a cabo pelo órgão 
jurisdicional de reenvio, que a taxa em causa no processo principal constitui uma taxa de acesso às 
instalações aeroportuárias, cabe a este órgão jurisdicional verificar se a taxa em causa preenche os 
critérios de pertinência, de objectividade, de transparência e de não discriminação, conforme definidos 
no artigo 16.º, n.º 3, da Directiva 96/67”.

Como bem refere a recorrente, a interpretação dada pelo TJUE tem força obrigatória para o tri-
bunal de reenvio, sendo certo, tal como resulta do teor do próprio acórdão, que o reenvio prejudicial 
foi efectuado no âmbito de processo que correu pelo TAF do Porto.

Também a recorrida entende que sendo “sem dúvida jurisprudência importante para este caso, 
há sempre que tomá -la em consideração. Foi de resto o que fez a sentença recorrida ...”

Ora, conforme se escreveu no Acórdão do então TCE, de 06.10.1982 – Processo n.º 282/81, caso 
CUILFIT – Colectânea de Jurisprudência 1982, pág. 3415:. “Se o artº 177º, 3º parágrafo do Tratado 
obriga - sem excepção - as jurisdições nacionais cujas decisões não são susceptíveis de um recurso 
judicial interno, a submeter ao Tribunal qualquer questão de interpretação perante elas suscitada, a 
autoridade da decisão anteriormente proferida pelo Tribunal pode no entanto privar essa obrigação 
da sua razão de ser e esvaziá -la assim do seu conteúdo; é o que se verifica quando a questão susci-
tada é materialmente idêntica a outra que tenha sido objecto de uma decisão a título prejudicial num 
caso análogo, ou quando o ponto de direito em causa tenha sido resolvido por uma jurisprudência 
constante do Tribunal..

Fica no entanto claro que em todas as hipóteses as jurisdições nacionais, incluindo as visadas 
no 3º parágrafo do artº 177, mantém inteira liberdade para se dirigir ao Tribunal, se o julgarem 
oportuno.”

No caso dos autos, a instância esteve suspensa até 21.05.2008 (v. fls. 429), em virtude de se 
aguardar a decisão do TJUE em sede de reenvio prejudicial determinado pelo TAF do Porto no Pro-
cesso n.º 72/2001, em que estavam em causa taxas do mês de Agosto de 2000, portanto sobre questão 
materialmente idêntica à destes autos.

Ora, embora como se referiu, nada obstasse a que também nestes autos se efectuasse novo reen-
vio, a verdade é que tanto o Mmº Juiz recorrido, como as partes, aceitam a sua desnecessidade, dada a 
interpretação já efectuada no citado Acórdão do TJUE de 05.07.2007. (8)
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XIV.1. Vamos então verificar se a sentença recorrida aplicou correctamente ao caso concreto a 
interpretação resultante do acórdão do TJUE, o que nos leva a ter de resolver duas questões:

a) Saber se a taxa de assistência administrativa em terra e supervisão é devida como contrapar-
tida pela totalidade ou parte dos serviços definidos no ponto 1 do anexo da Directiva 96/67/CE do 
Conselho;

b) Saber se a mesma não constitui uma segunda tributação de serviços já remunerados por outra 
taxa ou imposição;

Perante a resposta afirmativa a essas duas questões, cumprirá então apurar se as taxas respeitam 
os critérios de pertinência, objectividade e transparência e não discriminação consagrados no artº 16º, 
n.º 3 da citada Directiva.

XIV.2. Seguindo aqui as Conclusões do Advogado Geral J. MAZÁK, apresentadas em 19 de 
Abril de 2007 no Processo n.º C -181/06, onde foi proferido o Acórdão acima identificado, “Na medida 
em que o Governo português sustenta que a taxa é paga pela prestação do serviço público do serviço 
aeroportuário e pela utilização de um bem do domínio público, devo dizer que esse serviços prestados 
me parecem muito genéricos e remotos em relação à utilização efectiva das instalações aeroportuá-
rias ...”, não se pode daqui concluir que estamos perante taxa, em sentido técnico -jurídico de acesso 
e uso de instalações aeroportuárias, antes corresponde a uma taxa pela concessão da possibilidade de 
desenvolver uma actividade comercial.

Na verdade, como bem refere a recorrente a fls. 481, não resulta dos autos qualquer serviço identi-
ficável e concreto prestado pela recorrida à recorrente no âmbito do acesso às instalações aeroportuárias.

Por outro lado, se fossem de seguir os argumentos da sentença recorrida, não se compreende por 
que motivo a auto -assistência tem regime diferente, respeitando a serviço idêntico.

Finalmente, a fixação da percentagem da taxa em função do volume de negócios reforça a ideia 
de que estamos perante tributação da capacidade contributiva, procurando -se tributar estas entidades 
para, de um modo global, financiar a gestão das instalações aeroportuárias.

Concluímos então no sentido de que não ocorre esta condição estabelecida no acórdão.
De todo o modo, e caso se aceitasse a tese da recorrida e da decisão recorrida, nesta parte, ainda 

assim, não se verificariam as restantes condições do acórdão, como passaremos a justificar.
XIV. 3. Saber se a mesma taxa não constitui uma segunda tributação de serviços já remunerados 

por outra taxa ou imposição.
A recorrida veio justificar, como já se referiu acima (v. fls. 74 e 338 e sgs.), que a taxa tem 

como contrapartida o acesso e utilização dos espaços integrados no domínio público aeroportuário e a 
disponibilização de infra -estruturas ou instalações aeroportuárias (plataformas de estacionamento de 
aeronaves, vias de circulação rodoviárias, custos de conservação e reparação de infra -estruturas, custos 
com a limpeza, custos associados à rede colectora, ao consumo de electricidade, água, ambiente, etc.

A isto responde a recorrente dizendo que, ainda que isto fosse correcto, estas contrapartidas cons-
tituem objecto de outras taxas, a saber:

 - taxa de ocupação (artº 13º, n.º 1 do DR n.º 12/99); (9)

 - taxa de aterragem e descolagem e taxa de estacionamento (artº 4º, n.º 3 do DR n.º 12/99), (10)

 - taxa de consumo (artº 16º, n.º 1 do DR n.º 12/99). (11)

Portanto, também este argumento não colhe, quer porque estamos perante actividades ou serviços 
já remunerados por taxas específicas e existentes, quer por se tratar de actividades que são igualmente 
utilizadas e usufruídas por todos os utilizadores de assistência em escala, seja prestadores de assistência 
em escala a terceiros, seja prestadores de auto -assistência em escala.

Acresce, por outro lado ainda, que a recorrente é também titular de licença emitida pelo INAC 
para o exercício da actividade para cada um dos tipos de serviços de assistência em escala (V. alínea D) 
do probatório).

Essa licença está também sujeita a taxa para acesso à actividade de assistência em escala. Sendo 
certo que a assistência em escala também só pode ser exercida nas instalações aeroportuárias, utilizando 
aqui o raciocínio da recorrida para pretender justificar a bilateralidade pelo uso das instalações, temos 
que aquela licença envolve já o uso e acesso às instalações aeroportuárias, pelo que não têm justificação 
as taxas ora liquidadas.

Esta duplicação de taxas – INAC e ANA  - motivou a António Moura Portugal e Maria José Viegas 
– As taxas de Regulação Económica no Sector dos Aeroportos (pág. 92) o seguinte comentário:

“A coabitação dos regimes legais descritos  - que levam à existência de dois tipos de taxas com 
o mesmo âmbito de incidência objectiva, com destinatários distintos  - coloca sérias dúvidas quanto à 
respectiva legalidade, mais a mais num mercado supostamente liberalizado e de livre acesso, em que 
o enquadramento legal comunitário limita fortemente a possibilidade de cobrar taxas pelo exercício 
desta actividade.

De facto, as taxas devidas pela emissão de licença para cada um dos tipos de serviços de assis-
tência em escala cobradas pelo INAC constituem um exemplo clássico de remoção de limites jurídicos 
que não possibilitam a utilização de um bem semi -público.



2025

Ora, logo aqui é discutível a existência do tributo, porquanto, como se refere na Directiva Han-
dling, se trata de um sector liberalizado, em que apenas o acesso às infra -estruturas aeroportuárias 
pode estar sujeito ao pagamento de uma remuneração.

Em suma, a Directiva apenas permite a criação de um tributo como contrapartida pelo acesso 
à infra -estrutura e não pelo acesso à actividade económica, como sucede de forma flagrante com a 
imposição do pagamento de taxas ao INAC para atribuição de uma licença virtual. Por outro lado, 
a Directiva só admite a cobrança de uma única remuneração, limite quantitativo que também não 
é respeitado pelo actual regime em vigor em Portugal, que cumula as taxas devidas ao INAC pelo 
licenciamento para o exercício da actividade com as taxas pelo exercício da assistência em escala 
devidas à ANA, S.A.

Se aos argumentos expostos se adicionar um último  - falta de evidência da natureza remuneratória 
 - que, como se verá adiante, não é exclusivo das taxas devidas ao INAC, a desconformidade com o 
regime comunitário resulta evidente”.

Aqui chegados temos então de concluir que as taxas em causa violam o direito comunitário, porque 
não constituem contrapartida pela totalidade ou parte dos serviços definidos no ponto 1 da Directiva 
96/67/CE e, por outro lado, constituem uma segunda tributação de serviços remunerados por outra 
taxa ou imposição.

E, respeitando o Acórdão do TJUE, poderíamos ficar por aqui, julgando procedente a impugnação 
com a consequente revogação da decisão recorrida.

No entanto, para que dúvidas não restem sobre a ilegalidade das taxas, iremos ainda apreciar os 
critérios definidos no artº 16º, n.º 3 da citada Directiva, desde já se adiantando que os mesmos também 
não se encontram preenchidos.

XV.1. Critério da pertinência
“Para preencher os requisitos pertinentes, a remuneração deve estar relacionada com as despesas 

em que a EGA incorre para disponibilizar as instalações que deve assegurar aos prestadores e aos 
utilizadores que praticam auto -assistência.

... Com efeito, considero que as EGA devem ser impedidas de cobrar um tipo de “taxa de conces-
são” com o fundamento de que os serviços de assistência em escala foram liberalizados na Comunidade, 
visto que isto seria claramente incompatível com a Directiva 96/67 e com o modo como o Tribunal de 
Justiça a interpreta. Por conseguinte, concordo com a posição segundo a qual não deve ser permitido 
aos aeroportos cobrarem taxas não relacionadas com custos e que, em vez disso, sejam uma espécie de 
direito de exploração. Além disso, como foi sublinhado, o regime introduzido pela Directiva destina -se 
a estabelecer o livre acesso ao mercado da assistência em escala, ao mesmo tempo que procura reduzir 
efectivamente os custos das companhias aéreas, e não o contrário” (12).

Ora, o artº 10º, n.º 1 do DR n.º 12/99, limita -se a dizer o seguinte:
“São devidas taxas de assistência em escala pelo exercício de quaisquer das modalidades que 

integram os serviços referenciados na lista constante do anexo I do Decreto -Lei n.º 275/99, de 23 de 
Julho, nos termos seguintes:

1) A taxa de assistência administrativa em terra e supervisão é devida pelos prestadores de serviços 
e será definida em função do volume de negócios realizado, por aplicação de um valor percentual;”

E também o artº 18º, n.º 2 do DL n.º 280/99, de 26 de Julho, se limita a estabelecer a competência 
para a fixação das taxas, nos seguintes termos:

“O quantitativo das taxas de assistência em escala e das taxas de ocupação é fixado:
a) No domínio público aeroportuário explorado pela ANA  - Aeroportos de Portugal, S. A., pela 

Empresa Pública Navegação Aérea de Portugal, NAV, E. P., ou por outras empresas que explorem 
domínio público aeroportuário do Estado, pelas respectivas entidades exploradoras, após prévia 
aprovação pelo Instituto Nacional de Aviação Civil;”

Quer isto então dizer que cabia à recorrida fixar o quantitativo das respectivas taxas, tendo em 
conta a bilateralidade das mesmas, isto é respeitando a relação e proporcionalidade entre os benefícios 
auferidos pelos prestadores e os custos por si suportados.

Acontece que a recorrente aprovou as respectivas taxas (v. fls. 86 e segs, mais concretamente 
fls. 95), sem que justifique minimamente as razões para se ter fixado aquele montante e não qualquer 
outro (v. fls. 100).

Na verdade, a fls. 100 consta apenas:
“I. Auto -Assistência (Carga e Correio e Assistência em pista)
Questão
É contestada pelo agravamento de custos que ela induz.
Comentário
O fundamento desta taxa é idêntico ao que sustentava na anterior legislação a Assistência a Ter-

ceiros. Trata -se de fazer recair sobre os operadores dos serviços de assistência em escala, os custos 
inerentes às estruturas que sustentam e permitem a sua operação”
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Ora, isto é manifestamente insuficiente para justificar o quantitativo da taxas, já que não se 
referem quais são os custos inerentes a essas estruturas que permitem aos operadores exercer a sua 
actividade.

A recorrida só agora veio tentar demonstrar a fls. 355 e 356 que a taxa de 3,5% é até inferior aos 
seus custos.

Só que, com o devido respeito, deveria ter sido na proposta de taxa que deveria ter sido feito o 
respectivo estudo e cálculo, de modo até a convencer os potenciais interessados da veracidade dos 
dados e da justeza das taxas.

Temos então que as taxas não preenchem os critérios de pertinência por falta de prova da relação 
benefício (obtido pelos prestadores) custos, estes suportados pela recorrida e destinados a proporcionar 
a sua actividade aos prestadores referidos.

XV.2. Objectividade.
Para estarmos perante critérios objectivos, para além do que já ficou escrito relativamente à 

pertinência, haverá ainda que considerar que a taxa teria de se basear nas instalações relevantes e 
na sua natureza, bem como na utilização efectiva que delas faz o prestador. Por outro lado, sendo o 
montante da taxa calculado sobre o seu volume de negócios total proveniente da assistência em escala 
– incluindo, portanto todos os serviços de assistência em escala – também não estamos perante um 
critério objectivo.

Tal como referido pelo Advogado -Geral J. MAZÁK (fls. 421) não existe nos autos qualquer 
documento ou elemento que indique como é que é definido o montante da taxa, pelo que não se pode 
o mesmo relacionar com qualquer custo suportado pela recorrida.

Como também refere a recorrente (fls. 494) a justificação económica para a cobrança da taxa está 
totalmente ausente das normas legais que a criaram, o mesmo sucedendo com a decisão do Conselho 
de Administração da recorrida que fixou o seu quantitativo.

XV.3. Transparência.
Para a taxa se poder considerar transparente teria de haver uma relação transparente entre o modo 

como o seu montante é fixado (3.5% do volume de negócios do prestador) e os serviços efectivamente 
prestados pelos quais é devida.

Como já acima se referiu, não só não existe justificação quanto à fixação do quantitativo da taxa, 
como à sua relação com o volume de negócios, bem como não existe prova dos serviços concretamente 
prestados como contrapartida da taxa.

Temos então como não verificado também este critério.
XV.4. Não discriminação
Relativamente a este critério, escreveu -se no Acórdão do TJUE acima referido: “No que se refere 

ao critério da não discriminação, embora seja pacífico que a taxa em causa no processo principal 
apenas é devida por prestadores de assistência em escala quando tanto estes prestadores como os 
utentes que praticam a auto -assistência em escala utilizam as mesmas instalações aeroportuárias, é 
igualmente claro que se a única justificação para essa diferença de tratamento for o facto de esses 
prestadores serem os únicos a realizar um benefício, se deve considerar que essa diferença é de natu-
reza discriminatória”.

O mesmo entendimento manifestou o Advogado -Geral J. MAZÁK (fls. 419), quando escreveu 
nas suas conclusões que a situação dos utilizadores que praticam a auto -assistência, relativamente ao 
acesso às instalações aeroportuárias, é idêntica, em termos jurídicos e de facto, ao dos prestadores a 
terceiros.

Ora, não existem razões objectivas para esta diferença de tratamento, pois que situações idênticas 
não devem ser tratadas de modo diferente e situações diferentes não devem ser tratadas de maneira 
igual.

Também a recorrente veio pronunciar -se no sentido da discriminação referindo que, tanto os 
operadores que desenvolvem a actividade em regime de auto -assistência, como os que a desenvolvem 
em regime de prestação a terceiros, acedem e utilizam as instalações físicas aero -portuárias.

Ora, estando apenas sujeitos à taxa calculada com base no volume de negócios os prestadores de 
assistência a terceiros, ocorre clara discriminação destes em relação àqueles.

Aliás, a própria recorrida reconhece no artº 72º da sua contestação que o que se tributa é o bene-
fício financeiro obtido pela impugnante com a prestação do serviço aeroportuário que presta à aviação 
civil, com a utilização do domínio público aeroportuário.

Ora, se benefício existe com a referida actividade (e não restam dúvidas de que também os ope-
radores em auto -assistência retiram benefício, já que não precisam de pagar os respectivos serviços a 
terceiros, representando isso uma economia de custos na sua actividade), a verdade é que o valor da 
taxa distingue os prestadores em auto -assistência e os prestadores a terceiros.

A recorrida tentou justificar esta diferença de tratamento (v. fls. 351 – artºs 46º e 47º da contesta-
ção) com o facto de a prestação em regime de auto -assistência ser realizada por operadores aéreos que 
por isso já pagam taxa de tráfego aéreo, a qual se destina ao pagamento da existência, manutenção e 
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utilização das infra -estruturas do aeroporto, isto é, corresponde aos mesmos serviços que os abrangidos 
pela taxa em causa nos autos.

Porém, este argumento não convence, pois que, sendo do domínio público que também a recorrente 
é uma companhia aérea, pagando, por isso, as referidas taxas de tráfego, estaria a pagar duas vezes o 
acesso e uso das mesmas instalações e mais, não pagaria pela auto -assistência e pagaria pela assistência 
a terceiros, o que demonstra mais uma vez que o que se pretende tributar é o lucro da actividade e não 
o acesso às instalações que já paga por outras taxas.

Mas, se dúvidas ainda restassem bastaria olhar para fls. 95 (Tabela de Taxas de Assistência em 
Escala 2000), donde resulta que a auto -assistência é taxada por unidade de tráfego, enquanto os pres-
tadores de serviços o são na percentagem de 3,5%/Volume de negócios, e para fls. 100, onde ficou 
escrito o seguinte a propósito das taxas:

“O fundamento das taxas é idêntico ao que sustentava na anterior legislação a Assistência a 
Terceiros. Trata -se de fazer recair sobre os operadores dos serviços de assistência em escala, os custos 
inerentes às estruturas que sustentam e permitem a sua operação.

A anterior situação em que apenas os prestadores de serviços a terceiros eram onerados era, sem 
dúvida, discriminatória e contrária, até, aos princípios da EU e da ICAO

A proposta da ANA, SA, atende, contudo, à situação pré -existente, sendo ainda menos gravosa 
em Auto -Assitência relativamente à Assistência a Terceiros”.

Ora, se a recorrida reconhece a anterior discriminação, porque uns operadores pagavam e outros 
não, não se compreende como o facto de agora a auto -assistência pagar menos, sem que ali se justifique 
a razão para essa diferença, tenha eliminado a discriminação.

Damos então por assente que a taxa não cumpre o critério da não discriminação acima enun-
ciado.

Este entendimento que se deixou expresso colhe também o apoio de António Moura Portugal e 
Maria José Viegas, quando escrevem: (13)

“ As taxas incidem sobre os operadores do sector, divergindo em cada uma das modalidades de 
prestação de serviço de handling, na medida em que tanto podem ser dirigidas simultaneamente a 
prestadores de serviços de assistência em escala a terceiros e utilizadores de aero -portos/aeródromos 
em regime de auto -assistência, como somente aos prestadores de serviços de assistência em escala a 
terceiros.

Esta questão que assume particular relevo no caso da taxa de assistência administrativa em terra 
e supervisão, poderá colocar problemas de igualdade e discriminação entre prestadores de serviços 
a terceiros e utilizadores dos aeroportos em regime de auto -assistência, em prejuízo dos primeiros, 
que se vêem sujeitos a taxas que não são exigidas aos segundos (sem que para isso estejam expressas 
na lei ou sejam evidentes quaisquer razões materiais distintivas entre uns e outros, no que respeita à 
utilização de bens do domínio público”.

XVI. Por tudo o que ficou dito, podemos então concluir no sentido de que não se tendo feito prova 
da bilateralidade das taxas liquidadas e cobradas à recorrente, isto é, não tendo a recorrida feito a prova 
dos serviços concretamente prestados que justificavam o pagamento das taxas, nem tendo provado que 
as mesmas respeitavam os critérios de pertinência, objectividade, transparência e não discriminação 
exigidos pelo artº 16º, n.º 3 da Directiva 96/67/CE do Conselho de 15 de Outubro de 1996, se mostra 
violada a lei interna e o direito comunitário, o que determina a anulação das respectivas liquidações, 
com as legais consequências.

XVII. Nestes termos e pelo exposto, concede -se provimento ao recurso, revogando -se a decisão 
recorrida e julgando -se procedente a impugnação com a consequente anulação das liquidações impug-
nadas.

Custas pela recorrida.

Lisboa, 16 de Novembro de 2011. – Valente Torrão (relator) – Casimiro Gonçalves  — António 
Calhau.

(1) (Seguimos aqui António Moura Portugal e Maria José Viegas  - As taxas de Regulação Económica no Sector dos 
Aeroportos “in” As taxas de Regulação Económica em Portugal – Coordenação de Sérgio Vasques – Almedina, 2008.)

(2) (Seguimos aqui Suzana Tavares da Silva – As taxas e a Coerência do Sistema Tributário, págs. 8 e segs.)
(3) (V. Braz Teixeira – Princípios de Direito Fiscal, Vol I, Almedina, 1993, págs. 45/47.)
(4) (V. Gomes Canotilho e Vital Moreira – CRP Anotada, nota ao artº 103º, pág. 1095.)
(5) (V. Cardoso Costa – Sobre o Princípio da legalidade das taxas, págs. 805/807.)
(6) (Suzana Tavares da Silva, Ob. citada, págs. 22/23.)
(7) (Isto porque, em regra, o uso comum ou geral do bem é gratuito, daí que a cobrança sistemática de tributos pela 

utilização comum de bens do domínio público representaria uma restrição à liberdade de cada um (Alberto Xavier  - Manual 
de Direito Fiscal, pág. 51).)

De resto só a utilização privativa e o aproveitamento especial de bens do domínio público são adequados ao conceito 
de facto tributário da taxa, só fazendo sentido também falar em benefício individualizado na utilização por privados no caso 
de monopólio detido sobre o bem pela entidade pública.
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(8) (Sobre o reenvio prejudicial e os efeitos do Acórdão proferido pelo TJUE, v. João Mota de Campos – Direito Comu-
nitário – Vol. II, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, págs. 411/443.)

(9) (“A taxa de ocupação é devida pela utilização privativa para qualquer fim de espaços, edifícios, gabinetes, hangares e 
outras áreas dos aeroportos ou aeródromos, sendo definida por unidade métrica, zona, finalidade, localização e períodos horário, 
diário ou mensal de utilização, podendo ser diferenciada em função do prazo da ocupação e ou sujeita a valores máximos por 
tipo de ocupação ou utilização.”)

(10) (“A taxa de aterragem e descolagem constitui contrapartida da utilização das infra -estruturas inerentes à circulação 
de aeronaves no solo, da utilização das ajudas visuais inerentes à aterragem e descolagem, circulação no solo e ainda do es-
tacionamento da aeronave até ao limite de períodos de tempo a definir, imediatamente depois da aterragem e imediatamente 
antes da descolagem”.)

(11) (“A taxa de consumo é devida pelo fornecimento de quaisquer produtos ou bens, tais como água, telefones, energia, 
solicitados aos aeródromos e aeroportos por quaisquer entidades”.)

(12) (Conclusões do Advogado Geral J. MAZÁK, n.º 40 (pág. 219/220),
(13) (“As Taxas de Regulação Económica no Sector dos Aeroportos”, in As Taxas de Regulação Económica em Portugal, 

Coordenação de Sérgio Vasques, págs. 94/95.) 

 Acórdão de 16 de Novembro de 2011.

Assunto:

Aclaração e reforma de acórdão.

Sumário:

 I — Nos termos dos artigos 669.º e 732.º do CPC, pode qualquer das partes requerer 
no tribunal que proferiu o acórdão o esclarecimento de alguma obscuridade ou 
ambiguidade que ele contenha.

 II — Só pode aclarar -se ou esclarecer -se um acórdão se ele contiver alguma obscuridade 
ou ambiguidade, sendo que ele será obscuro se contiver alguma passagem cujo 
sentido não se compreende e ambíguo quando permita interpretações diferentes.

 III — Nos termos das disposições combinadas dos artigos 669.º, n.º 2, alíneas a) e b), 
e 716.º do CPC, é lícito às partes requerer a reforma do acórdão quando tenha 
ocorrido manifesto lapso do juiz na determinação da norma aplicável ou na 
qualificação jurídica dos factos ou quando constem do processo documentos ou 
quaisquer elementos que, só por si, impliquem necessariamente decisão diversa da 
proferida e que o juiz, por lapso manifesto, não haja tomado em consideração.

 IV — Pode a requerente não concordar com a decisão tomada, considerando até haver 
erro de julgamento nessa matéria; porém, para esse efeito, não é adequado o 
pedido de reforma do acórdão.

Processo n.º 434/11 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Fábricas Jerónimo Pereira Campos, Filhos, SA.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. António Calhau.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Adminis-
trativo:

I – Fábricas Jerónimo Pereira Campos & Filhos, SA, com os sinais dos autos, notificada do 
acórdão deste Tribunal que indeferiu a arguição de nulidade do acórdão proferido em 8/6/2011, vem, 
nos termos do n.º 1 do artigo 732.º e das alíneas a) do n.º 1 e a) e b) do n.º 2 do artigo 669.º do CPC, 
requerer a sua reforma, com fundamento na sua obscuridade, por falta de fundamentação, e por existir 
elemento de prova plena constante dos autos que só por si implica decisão diversa da proferida, além 
de erro na qualificação jurídica.

Notificado o RFP para, querendo, se pronunciar, o mesmo nada disse.
Com dispensa de vistos, vêm os autos à conferência.
II  - Nos termos das disposições combinadas dos artigos 669.º, n.ºs 1 e 2, e 716.º do CPC, é lícito 

a qualquer das partes requerer o esclarecimento de alguma obscuridade ou ambiguidade da decisão ou 
dos seus fundamentos e ainda a reforma do acórdão quando tenha ocorrido manifesto lapso do juiz na 
determinação da norma aplicável ou na qualificação jurídica dos factos, constem do processo documentos 
ou quaisquer elementos que, só por si, impliquem necessariamente decisão diversa da proferida e que 
o juiz, por lapso manifesto, não haja tomado em consideração.



2029

Quanto à aclaração do acórdão:
Como tem vindo esta Secção do STA a entender (v. acórdão de 1/7/2009, proferido no recurso 

n.º 866/08), só pode aclarar -se ou esclarecer -se um acórdão se ele contiver alguma obscuridade ou am-
biguidade, sendo que ele será obscuro se contiver alguma passagem cujo sentido não se compreende e 
ambíguo quando permita interpretações diferentes (v., por todos, os acórdãos. de 12/1/00 e de 10/5/00, 
in recursos n.ºs 13491 e 22648, respectivamente).

Citando o Prof. Alberto dos Reis, in CPC anotado, vol. V, pág. 151 e 153, “a sentença é obscura 
quando contém algum passo cujo sentido seja ininteligível; é ambígua, quando alguma passagem se 
preste a interpretações diferentes. Num caso, não se sabe o que o Juiz quis dizer; no outro, hesita -se 
entre dois sentidos diferentes e porventura opostos.

Para poder ser entendido o requerimento de aclaração, é necessário que se aponte, concretamente, 
a obscuridade ou ambiguidade, cujo esclarecimento se pretende, e que se trate realmente de vício que 
prejudique a compreensão da sentença.

Quando o que se pede não é uma alteração, mas um aditamento, deve indeferir -se o requerimento, 
embora o aditamento interesse à sequência do recurso”.

Ora, no caso em apreço, na sequência do acórdão de 8/6/2011 deste Tribunal que decidiu o re-
curso interposto pela FP, a recorrida, aqui requerente, veio arguir a nulidade do mesmo acórdão com 
fundamento na pronúncia pelo Tribunal de questões sobre as quais não podia tomar conhecimento, 
mais especificamente a apreciação e julgamento exclusivo de matéria de facto.

No entanto, o acórdão aclarando julgou inexistente qualquer nulidade, por considerar que o acór-
dão que apreciou o recurso não se pronunciou sobre qualquer questão que não devesse ou não pudesse 
conhecer e que muito menos se baseou em factos não dados como provados.

Invoca, agora, a requerente a obscuridade de tal acórdão, alegando que a fundamentação dessa 
decisão deve ser considerada se não omissa pelo menos pouco clara e insuficiente.

Tal questão nada tem a ver, porém, com a obscuridade ou ambiguidade da decisão, a qual não só 
não é ininteligível como também se não presta a interpretações diferentes, já que nela se explicitam 
bem as razões da decisão, mas quando muito com a sua falta de fundamentação, a qual a verificar -se 
determinaria a sua nulidade, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 668.º do CPC.

Contudo, a falta de fundamentação, que constitui nulidade do acórdão, apenas se verifica quando 
haja falta absoluta de fundamentos, o que não é o caso, e não quando a justificação seja apenas deficiente, 
visto o tribunal não estar adstrito à obrigação de apreciar todos os argumentos das partes.

Quanto à reforma do acórdão:
Nos termos das disposições legais citadas, como tem entendido tanto este Supremo Tribunal 

Administrativo como o Tribunal Constitucional, prevê -se a reforma da decisão nas situações de mani-
festo erro de julgamento de questões de direito, erro esse que terá, portanto, de ser evidente, patente e 
virtualmente incontroverso.

Cfr. respectivamente, os acórdãos de 16 de Novembro de 2000 – recurso n.º 46.455, de 17 de 
Março de 1999 – recurso n.º 44.495, e de 11 de Julho de 2001 – recurso n.º 46.909.

E Lopes do Rego, Comentário ao Código de Processo Civil, 1999, p. 444” (acórdão desta Secção 
do STA de 26/9/07, proferido no recurso n.º 828/06).

Ora, da leitura do acórdão reformando não se extrai que tenham sido cometidos erros desse 
tipo.

Senão, vejamos.
A requerente limita -se a alegar, a esse respeito, que a matéria de facto dada como provada em 

1.ª instância, assim como a documentação que lhe serviu de suporte, constituem elementos de prova 
plena suficientes para fundamentar decisão inversa à do acórdão cuja reforma é agora requerida.

Mas relativamente a tal questão já se afirmou que o acórdão não alterou o probatório fixado em 
1.ª instância nem se baseou em factos não dados como provados, tendo -se limitado a considerar que, 
perante a factualidade fixada, e contrariamente ao entendimento expresso na decisão recorrida, se mos-
travam preenchidos os pressupostos do recurso à avaliação indirecta da matéria colectável previstos na 
alínea b) do n.º 1 do artigo 87.º e na alínea a) do artigo 88.º, ambos da LGT.

Ou seja, o que se entendeu no acórdão foi que na decisão recorrida se não fizera um correcto 
enquadramento legal dos factos efectivamente apurados.

Questão que não estava vedada, obviamente, ao conhecimento deste Tribunal.
Já quanto à alegação de que a afirmação contida no acórdão de que a valoração da prova cons-

tituiria uma questão de direito e não uma questão de facto, determinante da sua nulidade, a exigir a 
reforma do acórdão, por erro na qualificação jurídica, apenas se dirá que, por um lado, tal eventual erro 
não tem que ver com a qualificação jurídica dos factos em apreço, e, por outro, a mesma não deve ser 
descontextualizada, pois que, ainda que talvez de uma forma menos feliz, o que se pretendeu afirmar, 
como acima se já disse, foi que a apreciação do enquadramento legal feito pelo tribunal recorrido aos 
factos fixados e resultantes da prova produzida era uma questão de direito que podia e devia ser co-
nhecida por este Tribunal.
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Pode a requerente não concordar com a decisão tomada, considerando até haver erro de julga-
mento nessa matéria; porém, para esse efeito, não é adequado o pedido de reforma do acórdão, pois 
que este apenas logra aplicação, como vimos, quando, por lapso manifesto do juiz, tenha ocorrido erro 
na determinação da norma aplicável ou qualificação jurídica dos factos, ou quando dos documentos e 
outros elementos do processo se imponha decisão diversa da proferida por não terem sido tomados em 
consideração, em resultado, também, de lapso manifesto do juiz.

Razão por que a pretensão da requerente não pode, por isso, proceder.
III – Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do 

STA em indeferir as requeridas aclaração e reforma do acórdão.
Custas pela requerente, fixando -se a taxa de justiça devida em 2 (duas) UCs.
Lisboa, 16 de Novembro de 2011. — António Calhau (relator) — Casimiro Gonçalves — Fran-

cisco Rothes. 

 Acórdão de 16 de Novembro de 2011.

Assunto:

Julgamento da matéria de facto. Omissão do julgamento. Nulidade da sentença. Nu-
lidade do conhecimento oficioso.

Sumário:

 I — Na sentença, deve o juiz pronunciar -se sobre a factualidade alegada e sobre a que 
lhe seja lícito conhecer oficiosamente e que se apresente relevante para a decisão 
a proferir à luz das diversas soluções de direito plausíveis (cf. art. 511.º, n.º 1, do 
CPC), discriminando também a matéria provada da não provada e fundamentando 
as suas decisões, procedendo à apreciação crítica dos elementos de prova e espe-
cificando os fundamentos decisivos para a sua convicção (cf. art. 123.º, n.º 2, do 
CPPT e art. 659.º, n.º 3, do CPC).

 II — É nula, por falta de fundamentação de facto, a sentença que omite por completo 
a operação de julgamento da matéria de facto essencial para a apreciação da 
questão analisada e decidida, devendo essa nulidade ser apreciada e decidida 
oficiosamente pelo Supremo Tribunal Administrativo, em face do disposto no 
art. 729.º, n.º 3, do CPC.

Processo n.º 453/11 -30.
Recorrente: “SINAGA – Sociedade de Indústrias Agrícolas Açorianas, Lda.”
Recorrido: IFAP – Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Francisco Rothes.
1. RELATÓRIO
1.1 A sociedade denominada “SINAGA – Sociedade de Indústrias Agrícolas Açorianas, Lda.” 

(adiante Contribuinte, Impugnante ou Recorrente) deduziu impugnação judicial, pedindo no Tribunal 
Administrativo e Fiscal de Ponta Delgada a anulação da liquidação dos encargos de produção às quotas 
de açúcar atribuídas nas campanhas de comercialização de 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010.

1.2 O Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Ponta Delgada julgou a impugnação judicial 
improcedente.

1.3 Inconformada com essa decisão, a Impugnante dela interpôs recurso para este Supremo Tribunal 
Administrativo, que foi admitido a subir imediatamente, nos próprios autos e com efeito meramente 
devolutivo.

1.4 A Recorrente apresentou as alegações de recurso, que sintetizou em conclusões do seguinte 
teor:

«1. O tribunal competente para conhecer do presente recurso jurisdicional é a Secção de Conten-
cioso Tributário do STA, na medida em que o mesmo versa exclusivamente sobre matéria de direito;

2. O art. 16º do Regulamento (CE) n.º 318/2006 do Conselho, de 20.FEV.2006, é uma norma 
tributária, porque institui um tributo de natureza fiscal, o encargo de produção;

3. O encargo de produção é um recurso próprio comunitário inscrito no orçamento da União Eu-
ropeia e cobrado pelos Estados -Membros, nos termos das respectivas legislações nacionais adaptadas 
à regulamentação comunitária;
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4. O encargo de produção imposto pelo art. 16º do Regulamento (CE) n.º 318/2006 do Conselho, 
que incide sobre as quotas de açúcar atribuídas às empresas produtoras em cada campanha de comer-
cialização é um autêntico imposto comunitário, porquanto tem o objectivo expresso de contribuir para 
o financiamento da despesa realizada no âmbito da OCM no sector do açúcar [cfr. considerando (19)] 
e reveste, face aos pressupostos estabelecidos no art. 4º da LGT e às suas características específicas, a 
forma desse tipo de tributo;

5. O Tribunal a quo interpretou e aplicou erradamente os arts. 16º do Regulamento (CE) n.º 318/2006 
do Conselho, 3º, nºs. 1, alínea a), e 2,4º, n.º 1, e 5º, n.º 1, da LGT;

6. Em Portugal, a liquidação e cobrança em Portugal do encargo de produção está a cargo do 
IFAP, IP, pelo que, sendo aquele um tributo objecto dessas actividades, não pode o IFAP deixar de ser 
considerado como integrado na administração tributária, face ao disposto no n.º 3 do art. 1º da LGT;

7. Ao sufragar que o impugnado IFAP actuou enquanto autoridade administrativa e não como 
autoridade tributária, o Tribunal a quo interpretou e aplicou erradamente os arts. 1º, n.º 3, e 18º, n.º 1, 
da LGT;

8. A relação jurídica que se estabeleceu entre o IFAP, enquanto autoridade tributária responsável 
pela liquidação e cobrança do encargo de produção, e a recorrente, enquanto empresa produtora a 
quem foi considerada atribuída a quota de açúcar, tendente à exigência do cumprimento da obrigação 
de pagamento do referido tributo e corporizada na prolação dos sucessivos actos de liquidação anual 
do mesmo, reveste necessariamente natureza tributária;

9. No caso sub judice, o facto tributário é a situação que dá origem e delimita a obrigação do 
pagamento do encargo de produção e a determinação das entidades a ela sujeitas, a partir da definição 
normativa emergente do art. 16º do Regulamento (CE) n.º 318/2006 do Conselho, o qual se exteriorizou 
através dos actos anuais de liquidação impugnados pela recorrente;

10. Os actos de liquidação do encargo de produção, impugnados pela recorrente, na exacta medida 
em que derivam de um facto tributário e consubstanciam a aplicação por um órgão da administração 
tributária, de uma norma tributária material, o art. 16º Regulamento (CE) n.º 318/2006 do Conselho, 
que prevê e regula a obrigação de pagamento do encargo de produção, não podem deixar de ser con-
siderados actos tributários;

11. Os actos de liquidação do encargo de produção não são actos administrativos, pois não emergem 
de um procedimento administrativo, nem resultam da actividade administrativa do IFAP;

12. O facto de as quantias devidas ao Estado e ou a outras pessoas colectivas de direito público 
poderem ser cobradas através do processo de execução fiscal, em nada descaracteriza os actos de li-
quidação impugnados como actos tributários, uma vez que tal meio processual não só é genericamente 
aplicável à cobrança coerciva de créditos do Estado e de outras pessoas colectivas públicas, indepen-
dentemente da natureza e da origem desses créditos, como pode inclusivamente correr termos nos 
tribunais comuns (v.g. art. 152º, nº2, do CPPT);

13. Ao considerar os actos de liquidação e cobrança à ora recorrente do encargo de produção imposto 
pelo art. 16º do Regulamento (CE) n.º 318/2006, actos administrativos e não actos tributários, e, por 
essa via, negar a sujeição ao ordenamento tributário, o Tribunal a quo incorreu num erro de julgamento 
e interpretou e aplicou erradamente aquela norma comunitária, bem como, e entre outros, os arts. 1º, 
nºs 1 e 2, als. a) e b), 3º, nºs 1, alínea a), e 2, 30º, nº1, alínea a), e 95º, nº2, alínea a), da LGT;

14. O processo de impugnação judicial estabelecido e regulado nos arts. 97º, n.º 1, alínea a), e 
99º e seguintes do CPPT, é o meio processual próprio e adequado para a finalidade visada pela recor-
rente – anulação dos actos impugnados com fundamento na sua errónea qualificação e consequente 
quantificação;

15. A jurisdição competente para conhecer da presente impugnação é a fiscal;
16. O Tribunal a quo interpretou e aplicou erradamente os arts. 97º, n.º 1, alínea a), e 99º e se-

guintes do CPPT, 46º e seguintes do CPTA, 49º, n.º 1, alínea a -i), do ETAF, 95º, nº1, e 101º, alínea a), 
da LGT.

Termos em que deve ser dado provimento ao presente recurso jurisdicional, anulando -se a sen-
tença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Ponta Delgada, com as legais consequências, assim se 
fazendo JUSTIÇA!» (1).

1.5 A Fazenda Pública contra alegou.
1.6 Recebidos os autos neste Supremo Tribunal Administrativo, foi dada vista ao Ministério 

Público e o Procurador -Geral Adjunto emitiu parecer suscitando como questão prévia a nulidade da 
sentença por «omissão absoluta da discriminação da matéria de facto necessária para basear a decisão 
de direito». Isto, em síntese, porque «o Tribunal recorrido não fez qualquer explicitação dos factos 
que se devam ter de considerar como relevantes e provados, nomeadamente para a caracterização e 
natureza do encargo de produção em análise nos presentes autos», o que impede este Supremo Tribunal 
Administrativo de levar a cabo a sua actividade.

1.7 Notificadas do teor do parecer do Ministério Público, as partes declinaram a possibilidade de 
se pronunciarem sobre a questão prévia suscitada.



2032

1.8 Foram colhidos os vistos dos Juízes Conselheiros adjuntos.
1.9 Como procuraremos demonstrar, a única questão a apreciar e decidir é a de saber se a sentença 

enferma da nulidade por falta de julgamento da matéria de facto pertinente à decisão, invocada pelo 
Procurador -Geral Adjunto neste Supremo Tribunal Administrativo.

2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1 A QUESTÃO A APRECIAR E DECIDIR
A Contribuinte deduziu impugnação judicial contra as liquidações dos encargos de produção 

relativos às quotas de açúcar atribuídas em várias campanhas de comercialização.
O Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Ponta Delgada julgou essa impugnação judicial 

improcedente e a Impugnante recorreu dessa sentença para este Supremo Tribunal Administrativo, 
onde o Ministério Público suscitou a questão prévia da nulidade da sentença por falta de fixação dos 
elementos de facto pertinentes para a discussão do aspecto jurídico da causa.

Cumpre conhecer dessa questão com prioridade sobre as demais, uma vez que, «se o Tribunal re-
corrido não fixou quaisquer factos, não existem condições para o STA levar a cabo a sua actividade» (2), 
nos termos que adiante procuraremos demonstrar.

2.2 DA NULIDADE POR FALTA DE JULGAMENTO DA MATÉRIA DE FACTO
Como é sabido, no julgamento da matéria de facto, a efectuar na sentença, deve o juiz pronunciar-

-se sobre a factualidade alegada e sobre a que lhe seja lícito conhecer oficiosamente e que se apresente 
relevante para a decisão a proferir à luz das diversas soluções de direito plausíveis (cf. art. 511.º, n.º 1, 
do Código de Processo Civil (CPC)), discriminando também a matéria provada da não provada e fun-
damentando as suas decisões, procedendo à apreciação crítica dos elementos de prova e especificando 
os fundamentos decisivos para a sua convicção (cf. art. 123.º, n.º 2, do Código de Procedimento e de 
Processo Tributário (CPPT) e arts. 653.º, n.º 2, e 659.º, n.º 3, do CPC).

O julgamento da matéria de facto é um momento essencial da realização da justiça constitucio-
nalmente cometida aos tribunais. É nesse momento que o juiz, fazendo apelo à sua experiência e bom 
senso, procede à apreciação da prova, verificando quais os factos – de entre aqueles em que a Admi-
nistração estribou a sua actividade e aqueles que o Contribuinte alegou na petição inicial, bem como 
todos os demais que lhe seja lícito conhecer para apreciar da pretensão formulada ou das excepções 
– que podem ser dados como provados e os que não podem.

Sendo certo que nada na lei impõe que o julgamento da matéria de facto seja feita numa parte 
destacada ou autónoma da sentença, a verdade é que a tradição do foro levou a que se considere de boa 
técnica autonomizar esse julgamento (3).

A leitura da sentença recorrida não nos permite vislumbrar qualquer passagem – destacada ou 
não – que possa integrar o julgamento da matéria de facto. Aliás, nem da sentença nem da consulta dos 
autos resulta que o Tribunal Administrativo e Fiscal de Ponta Delgado tenha desenvolvido qualquer 
actividade no sentido de proceder ao julgamento da matéria de facto.

Podemos, pois, concluir que na sentença recorrida se omitiu por completo o julgamento da matéria 
de facto necessária para sustentar a decisão de improcedência da impugnação judicial. Não foi fixada 
factualidade alguma em ordem a apreciar a questão analisada e decidida, que, se bem interpretamos a 
sentença – cuja fundamentação, salvo o devido respeito, é escassa e pouco perceptível –, foi no sentido 
de que os actos impugnados tinham natureza administrativa, motivo por que deveria a Impugnante 
«lançar mão de meios próprios à impugnação dos actos administrativos» (4).

Essa decisão impunha, designadamente, que ficasse estabelecido com rigor a factualidade perti-
nente para a caracterização e natureza dos actos impugnados, sua autoria e fundamentação, bem como 
todo o demais contexto circunstancial em que foram praticados, maxime o que concerne à eventual 
relação estabelecida entre a Impugnante e o IFAP.

Por outro lado, em face da alegação aduzida pela Impugnante na petição inicial, afigura -se tam-
bém relevante indagar das circunstâncias em que ela exerce a sua actividade, designadamente, a fim de 
indagar e estabelecer se toda a actividade desenvolvida nos períodos em causa releva para o cômputo 
e liquidação do encargo de produção impugnado.

Nada disso foi feito na sentença recorrida.
Ora, como ficou dito no acórdão desta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 

Administrativo proferido no processo com o n.º 228/02, citando ALBERTO DOS REIS (5), «“uma decisão 
sem fundamentos equivale a uma conclusão sem premissas; é uma peça sem base”; comprometendo 
a sua validade por carecer, então, de um elemento essencial, quer porque cabe ao juiz demonstrar que 
a solução dada ao pleito é emanação correcta da vontade da lei, quer porque as partes, e sobretudo a 
vencida, “tem o direito de saber porque razão lhe foi desfavorável a sentença; e tem mesmo necessidade 
de o saber, quando a sentença admita recurso, para poder impugnar o fundamento ou fundamentos pe-
rante o Tribunal Superior”; carecendo este “também de conhecer as razões determinantes da decisão, 
para as poder apreciar no julgamento do recurso» (6).

Porque a actividade deste Supremo Tribunal Administrativo em processos julgados inicialmente 
pelos tribunais de 1.ª instância se limita à aplicação do direito aos factos materiais fixados pelo tribunal 
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recorrido (art. 729.º, n.ºs 1 e 2, do CPC), impõe -se a anulação oficiosa da sentença ao abrigo do disposto 
nos arts. 729.º, n.º 3, e 730.º, n.ºs 1 e 2, do CPC (7).

Há, pois, que reconhecer a nulidade da sentença por falta de fundamentação de facto, motivo por 
que se impõe a sua anulação e o regresso dos autos ao Tribunal Administrativo e Fiscal de Ponta Del-
gada, a fim de que este proceda ao necessário julgamento da matéria de facto, determinando os factos 
que julga provados, em ordem à respectiva solução de direito que considerar aplicável.

É nesse sentido que tem vindo a decidir este Supremo Tribunal Administrativo em situações idên-
ticas (8) e que decidiremos também no presente recurso, assim dando por prejudicado o conhecimento 
das demais questões suscitadas.

2.3 CONCLUSÕES
Preparando a decisão, formulamos seguintes conclusões:
I  - Na sentença, deve o juiz pronunciar -se sobre a factualidade alegada e sobre a que lhe seja 

lícito conhecer oficiosamente e que se apresente relevante para a decisão a proferir à luz das diversas 
soluções de direito plausíveis (cf. art. 511.º, n.º 1, do CPC), discriminando também a matéria provada 
da não provada e fundamentando as suas decisões, procedendo à apreciação crítica dos elementos de 
prova e especificando os fundamentos decisivos para a sua convicção (cf. art. 123.º, n.º 2, do CPPT e 
art. 659.º, n.º 3, do CPC).

II  - É nula, por falta de fundamentação de facto, a sentença que omite por completo a operação de 
julgamento da matéria de facto essencial para a apreciação da questão analisada e decidida, devendo 
essa nulidade ser apreciada e decidida oficiosamente pelo Supremo Tribunal Administrativo, em face 
do disposto no art. 729.º, n.º 3, do CPC.

3. DECISÃO
Face ao exposto, os juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Admi-

nistrativo acordam, em conferência, em anular a sentença recorrida e ordenar que os autos regressem à 
1.ª instância, a fim de que aí seja proferida nova decisão em que se proceda ao julgamento da matéria 
de facto nos termos apontados.

Sem custas.

Lisboa, 16 de Novembro de 2011. — Francisco Rothes (relator) — Casimiro Gonçalves — Isabel 
Marques da Silva.

(1) As partes entre aspas e com um tipo de letra diferente são transcrições, aqui como adiante.
(2) JORGE LOPES DE SOUSA, Código de Procedimento e de Processo Tributário anotado e comentado, Áreas Editora, 

6.ª edição, volume II, anotação 7 b) ao art. 125.º, pág. 359.
(3) É certo que a lei, impondo que o julgamento da matéria de facto seja feito na sentença, designadamente impondo 

que «[o] juiz discriminará […] a matéria provada da não provada, fundamentando as suas decisões» (cf. art. 123.º, n.º 2, do 
CPPT), designadamente, tomando «em consideração os factos admitidos por acordo, provados por documentos ou por confissão 
reduzida a escrito e os que […] deu como provados, fazendo o exame crítico das provas de que lhe cumpre conhecer» (art. 
659.º, n.º 3, do CPC), não exige que o mesmo seja feito de forma autonomizada. No entanto, a praxis levou a que se considere 
de boa técnica que o julgamento de facto seja feito numa parte perfeitamente delimitada da sentença, a seguir ao relatório (cfr. 
art. 659.º, n.º 2, do CPC). O que se nos afigura é que sempre deverá o juiz optar por uma formulação que não permita equívocos 
relativamente aos factos que considerou provados e não provados.

(4) A própria decisão nos parece pouco coerente com a fundamentação: se o problema é a propriedade do meio processual 
utilizado pela Impugnante, não deveria julgar -se a impugnação judicial improcedente, mas antes proceder à “convolação” para 
o meio processual próprio ou, não sendo tal possível, absolver a Fazenda Pública da instância; se o problema é a incompetência 
do tribunal em razão da matéria, deveria o tribunal ter -se declarado incompetente, indicando qual o tribunal competente.

(5) Código de Processo Civil Anotado, volume V, pág. 139.
(6) Acórdão proferido em 29 de Maio 2002 e publicado no Apêndice ao Diário da República de 12 de Novembro 

de 2003 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2002/32320.pdf), págs. 85 a 88, também disponível em http://www.dgsi.pt/jsta.
nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/a974e1d33e382b3080256bd10039427d?OpenDocument.

(7) No sentido de que a omissão total do julgamento da matéria de facto não depende de invocação (como faria supor 
o 125.º, n.ºs 1 e 2, do CPPT e o 668.º, n.ºs 1, alínea b), e 4, do CPC) e, ao invés, é do conhecimento oficioso, nos termos do 
art. 729.º, n.º 3, e 730.º, n.ºs 1 e 2, do CPC, «normas aplicáveis por evidente por maioria de razão, pois se tal possibilidade é 
concedida ao Supremo quando haja mera insuficiência da matéria de facto para basear a decisão de direito, também terá de 
sê -lo», vide JORGE LOPES DE SOUSA, ob. cit., volume II, anotação 7 b) ao art. 125.º, págs. 358 e 359

(8) Vide, entre outros e por mais recentes, os seguintes acórdãos desta Secção do Contencioso Tributário do Supremo 
Tribunal Administrativo:

de 12 de Janeiro de 2011, proferido no processo com o n.º 638/10, publicado no Apêndice ao Diário da República de 
11 de Agosto de 2011 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2011/32210.pdf), págs. 22 a 24, também disponível em http://www.dgsi.
pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/14ea05a2531e3c418025781d004440de?OpenDocument;

de 26 de Janeiro de 2011, proferido no processo com o n.º 595/10, publicado no Apêndice ao Diário da República de 11 
de Agosto de 2011 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2011/32210.pdf), págs. 147 a 149, também disponível em http://www.dgsi.
pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/403ad7adb35850038025782a004e1564?OpenDocument;

de 10 de Março de 2011, proferido no processo com o n.º 716/10, publicado no Apêndice ao Diário da República de 11 
de Agosto de 2011  (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2011/32210.pdf), págs. 408 a 411, também disponível em http://www.dgsi.
pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/d0ee4061993740bb80257855005358cb?OpenDocument. 
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 Acórdão de 16 de Novembro de 2011.

Assunto:

Impugnação judicial. IRC. “Grandes reparações”. Artigo 5.º n.º 5, alínea a) do Decreto 
Regulamentar 2/90, de 12 de Janeiro.

Sumário:

 I — O critério legal, para efeitos de reintegração e amortização, de qualificação de 
determinada obra realizada em bens do activo imobilizado corpóreo como “grande 
reparação ou beneficiação” é o do aumento do valor real ou da duração provável 
dos elementos a que respeitem (cfr. alínea a) do n.º 5 do artigo 5.º do Decreto Regu-
lamentar n.º 2/90, de 12 de Janeiro; alínea a) do n.º 5 do artigo 5.º do Decreto Re-
gulamentar n.º 25/2009, de 14 de Setembro, em vigor desde 1 de Janeiro de 2010);

 II — Assim, terá de ser por referência ao aumento do valor real do bem ou da sua dura-
ção provável que, em caso de controvérsia entre a Administração e o contribuinte 
quanto à qualificação da despesa, terá de ser explicitada a razão pela qual se 
entende que as concretas despesas realizadas aumentaram o valor real dos bens 
que delas foram objecto ou aumentaram a duração provável dos mesmos.

Processo n.º 513/11 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: PAIDÓS — Sociedade de Iniciativas Educacionais de Meleças, L.da

Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Isabel Marques da Silva.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

 - Relatório  -
1 – A Fazenda Pública recorreu para o Tribunal Central Administrativo da sentença do Tribunal 

Administrativo e Fiscal de Sintra, de 20 de Janeiro de 2009, que julgou procedente a impugnação 
deduzida por PAIDÓS – Sociedade de Iniciativas Educacionais de Meleças, Lda., com os sinais dos 
autos, contra liquidação adicional de IRC relativa ao exercício de 1994, no montante de 3.176.124$00, 
apresentando as seguintes conclusões:

I – O presente recurso visa reagir contra a douta sentença declaratória da procedência total da 
impugnação deduzida contra a liquidação adicional de IRC relativa ao exercício de 1994.

II – Fundamentação da sentença recorrida (síntese): não se pode considerar suficientemente 
fundamentado o acto de correcção da matéria tributável em que a AF considerou como grandes repa-
rações, sem dizer quais os motivos porque entendeu tratar -se de uma grande reparação.

III – Encontra -se demonstrado nos autos, e assim entendeu também o digno magistrado do MP, 
que o acto tributário se encontra fundamentado e que a Impugnante foi notificada dessa fundamenta-
ção, independentemente de com ela não concordar.

IV – Das várias correcções preconizadas pela AF na análise interna à declaração Mod. 22 do 
exercício de 1994, e que constam do DC. 22 remetido à impugnante, esta só contesta a correcção dos 
valores contabilizados no Quadro 20, campo 230, relativo, segundo a Impugnante, a obras de “Con-
servação e Reparação”.

V – Efectivamente, não existe nenhuma definição legal do que sejam “despesas de conservação” 
e “grandes reparações”, pelo que há que conjugar o disposto nos art. 27º nº1 e 29º, ambos do CIRC 
e nº5 do art. 5º do DR 2/90, para concluir que as grandes reparações são aquelas que aumentem o 
valor real ou a duração provável dos elementos a que respeitem, realizadas em elementos do activo 
imobilizado sujeito a deperecimento.

VI – Segundo o mapa de amortizações e reintegrações apresentado à AF e constante dos autos, 
não se encontram discriminados todos os bens desse activo, logo, o valor das reparações efectuadas é 
superior ao valor dos bens onde as mesmas foram efectuadas, pois tratar -se -ão da “Piscina” ou das 
“Instalações Diversas”, por conceptualmente não se encaixarem em nenhuma das outras rubricas.

VII – O próprio conteúdo das obras mencionado nas respectivas facturas, o qual não foi posto 
em causa nem pela Impugnante nem pela AF, remete -nos necessariamente para “grandes reparações” 
na medida em que as mesmas só poderão aumentar o valor e a vida útil dos bens sobre os quais in-
cidiram.

VIII – As intervenções (que as facturas oportunamente referem como “trabalhos de conservação 
e manutenção”) nas redes de água e esgotos, na casa das máquinas do furo, nas caixas de esgoto e 
saneamento, no equipamento de rega, na captação de água de bombas e autoclave, nos campos de 
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ténis a nível da sua pintura, mais a desmontagem da vedação do bate bolas e arranjo do tecto, não 
se destinam a ser feitas todos os anos, desde que os bens sejam utilizados no âmbito da actividade 
normal do S.P.

IX – O que está em causa na correcção ora Impugnada, não é a não aceitação do custo relativo 
a essas obras, mas sim a sua repartição ao longo de três exercícios de modo a não empolar os custos 
no ano em que os mesmos ocorreram, 1994, tornando a realidade contabilística e fiscal da Impugnante 
mais equilibrada.

X – A douta sentença recorrida a manter -se na ordem jurídica, revela uma inadequada interpre-
tação dos factos provados: características das obras efectuadas; e aplicação das normas vertidas nos 
art. 27º nº1 e 29º, ambos do CIRC e n.º 5 do art. 5º do DR 2/90.

Termos em que, concedendo -se provimento ao recurso, deve a decisão ser revogada, com as devidas 
consequências legais. PORÉM V. EX.AS, DECIDINDO FARÃO A COSTUMADA JUSTIÇA.

2 – Não foram apresentadas contra -alegações.
3 – Por decisão sumária de 31 de Março de 2011 o Tribunal Central Administrativo Sul declarou -se 

incompetente em razão da hierarquia para conhecer do recurso e competente para o efeito o Supremo 
Tribunal Administrativo (cfr. decisão sumária de fls. 151 a 154 dos autos), a quem os autos foram 
remetidos precedendo requerimento nesse sentido da recorrida (fls. 159 dos autos).

4  - O Excelentíssimo Procurador -Geral adjunto junto deste Tribunal emitiu parecer nos seguintes 
termos:

A questão objecto do presente recurso consiste em saber se as obras realizadas pela impugnante 
cabem no conceito legal de grandes reparações e beneficiações a que se refere o art. 5.º, n.º 2, alínea c) 
do Decreto Regulamentar n.º 2/90 de 12/1.

Alega a recorrente que o próprio conteúdo das obras mencionadas nas respectivas facturas, que 
não foi posto em causa nem pela Impugnante nem pela administração fiscal, «remete -nos necessaria-
mente para “grandes reparações” na medida em que as mesmas só poderão aumentar o valor e a vida 
útil dos bens sobre os quais incidiram».

E que «as intervenções (que a facturas oportunamente referem como “trabalhos de conservação 
e manutenção”) nas redes de água e esgotos, na casa das máquinas do furo, nas caixas de esgoto e 
saneamento, no equipamento de rega, na captação de água de bombas e autoclave, nos campos de 
ténis a nível da sua pintura, mais a desmontagem da vedação do bate bolas e arranjo do tecto, não 
se destinam a ser feitas todos os anos, desde que os bens sejam utilizados no âmbito da actividade 
normal do S.P.».

A nosso ver o recurso não merece provimento.
Resulta do probatório que as obras em causa consistiram «em trabalhos de conservação e manu-

tenção nas redes de água e esgotos, conservação e reparação da casa das máquinas do furo, reparação 
em caixas de esgoto e conservação em três caixas de saneamento na entrada, conservação e reparação 
do equipamento de rega nas v/ instalações, conservação e reparação da captação de água de bombas 
e autoclave, pintura em dois campos de ténis, pintura base de um campo e asfalto, desmontagem da 
vedação do bate bolas, arranjo do tecto» (cf. fls. 108)

Estas obras, em si mesmo, não podem ser consideradas grandes reparações para os efeitos do 
referido normativo legal.

A jurisprudência deste STA tem vindo a entender que concretizam o conceito legal de «grandes 
reparações e beneficiações», nos termos do artigo 5.º n.º 2 alínea c) do Decreto -Regulamentar n.º 2/90, 
de 12 de Janeiro, por exemplo, «as grandes obras de construção civil e de remodelação que contri-
buem para o aumento do valor real e duração do imóvel, constituindo um todo por serem sua parte 
integrante»  - ver neste sentido Acórdãos do Supremo tribunal administrativo de 06.07.2005, recurso 
323/05, de 17.05.06, recurso 123/06 e de 02.02.2005, recurso 917/04.

Essa não parece ser a situação em causa nas obras em análise no caso subjudice.
Por outro lado, e como bem se salienta na decisão recorrida, a declaração fundamentadora 

exteriorizada pela Administração Tributária não permite saber porque integra as obras no referido 
conceito de grande reparação, já que se limita a fazer reporte para o «elevado valor da reparação», 
o que é manifestamente insuficiente.

Nestes termos somos de parecer que o presente recurso deve ser julgado improcedente, confirmando-
-se o julgado recorrido.

Notificadas as partes do parecer do Ministério Público (fls. 163 a 165 dos autos), nada vieram dizer.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
 - Fundamentação  -
5 – Questão a decidir
É a de saber se, como julgado, se encontra suficientemente fundamentada a correcção efectuada 

pela Administração tributária às despesas efectuadas pela recorrida no exercício de 1994 e por ela con-
sideradas como despesas dedutíveis pela sua totalidade no exercício, considerando -as, ao invés, como 
“grandes reparações” para efeitos do Decreto Regulamentar n.º 2/90, de 12 de Janeiro (nos termos do 
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qual deve o respectivo custo ser repartido pelos exercícios subsequentes de acordo com as respectivas 
quotas de amortização – in casu 33,33% no exercício e nos dois subsequentes).

6 – Matéria de facto
A sentença recorrida deu como provados os seguintes factos:
A) Em 25/5/1995, a Impugnante apresentou declaração Modelo 22 do IRC de 1994, na qual declarou 

como custo o montante de 6.548.897$00, a título de despesas de conservação e reparação – cfr. fls. 32 a 34;
B) As obras de “conservação e reparação” consistiram em trabalhos de conservação e manuten-

ção nas redes de água e esgotos, conservação e reparação da casa das máquinas do furo, reparação em 
caixas de esgoto e conservação em três caixas de saneamento na entrada, conservação e reparação na 
captação de água de bombas e autoclave, pintura em dois campos de ténis, pintura base de um campo 
e asfalto, desmontagem da vedação do bate bolas, arranjo do tecto – cfr. fls. 7 a 15;

C) Os Serviços da fiscalização tributária procederam a correcções àquela declaração e elaboraram, 
em 18/06/1998, o Mod. 22 corrigindo os valores contabilizados no Quadro 20, Campo 230, da seguinte 
forma: “corrige -se o montante de Esc. 4.366.150$00, referente a parte das despesas contabilizadas in-
devidamente na conta: conservação e reparação (62236) por se considerar que devido ao elevado valor 
da reparação se trata de «Grandes Reparações» que contribuem para o prolongamento da vida normal 
do bem, pelo que deverão ser acrescidas as contas do Imobilizado. Desta forma apenas se aceita como 
custo do exercício nos termos do n.º 5 do art. 29.º do CIRC e art. 5º, n.º 2 e 5 D. Reg. 2/90 o valor 
resultante de tx 33,33% Valor Grande Rep – 6.548.897$00 x 33,33% = 2.182.747$00;

6.548.897$00 – 2.182.747$00 = 4.366.150$00 (a acrescer)” – cfr. fls. 28 a 31;
D) Em informação dos Serviços de Inspecção consta que: “Apuramento do valor das despesas 

contabilizadas indevidamente na rubrica: «conservação e reparação»
Documento
n.º  - data – valor
203 – 30/04/94 – 1 474 081$00
248 – 31/05/94 – 739 916$00
249 – 31/05/94 – 1 159 652$00
250 – 31/05/94 – 628 755$00
133 – 30/09/94 – 1 360 776$00
71 – 30/09/94 – 530 317$00
169 – 31/10/94 – 655 400$00
TOTAL: 6 548 897$00
De acordo com o disposto no art. 5º n.ºs 2 e 5 do Dec. Reg. n.º 2/90 e art. 29.º, n.º 5 do CIRC, 

os valores supra relacionados, contabilizados na conta 62236 – Conservação e reparação, devido ao 
seu elevado valor contribuem para o prolongamento da vida útil dos bens, pelo que são considerados 
custos plurianuais, amortizáveis pelo período de 3 anos à taxa de 33,33%.

Desta forma o valor a aceitar como custo do exercício será o valor da amortização: 6 548 897$00 
x 33,33% = 2 182 747$00

Razão pela qual se corrige a diferença, acrescendo -se o seguinte valor ao resultado Líquido:
6 548 897$00 – 2 182 747$00 = 4 366 150$00” – cfr. fls. 49;
E) Pelo ofício n.º 18505 de 24/11/98, a Impugnante é notificada das correcções referidas em C e D, 

acompanhado de cópia do DC – 22, com as correcções efectuadas e a fundamentação – cfr. fls. 80 a 82;
F) Em 10/11/1998, foi emitida a liquidação n.º 8310018626, relativa a IRC, de 1994, com imposto 

a pagar de 3.176.124$00, com data limite de pagamento: 30/12/1998 – cfr. fls. 17;
G) Em 29/12/1998, a Impugnante pagou a liquidação referida em F – cfr. informação a fls. 99;
H) Em 29/12/1998 foram apresentados os autos de impugnação – cfr. fls. 2 a 17.
7 – Apreciando
7.1 Da fundamentação da correcção efectuada
A sentença recorrida, a fls. 105 a 113 dos autos, julgou procedente a impugnação deduzida pela 

ora recorrida contra a liquidação adicional de IRC do exercício de 1994, por ter julgado insuficiente-
mente fundamentada a correcção efectuada pela Administração tributária ao valor inscrito na rubrica 
«conservação e reparação».

Atenta a matéria de facto assente na alínea b) do probatório fixado e o disposto no artigo 5.º, n.º 5, 
alínea a) do Decreto -Regulamentar n.º 2/90, de 12/01, nos termos da qual para efeitos de reintegração 
e amortização, grandes reparações ou beneficiações são “as que aumentem o valor real ou a duração 
provável dos elementos a que respeitem”, entendeu a sentença recorrida que «impunha -se (…) que a 
Administração tributária, com referência à citada definição legal de grande reparação, dissesse por que 
entende que a operação em causa é subsumível àquele conceito; impunha -se -lhe, designadamente, que 
dissesse que tal operação aumentou o período útil de vida ou que aumentou o seu valor ou que ambos 
e que desse a conhecer os motivos porque assim o entendeu», porquanto «o critério legal para que uma 
reparação possa considerar -se grande reparação não passa pelo montante da mesma, que, aliás, só pode 
relevar quando comparado com o valor do elemento do activo alvo da reparação, que a Administração 
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Tributária não referiu na declaração fundamentadora», antes «(…) limitou -se, conclusiva e sinteticamente 
a afirmar que “devido ao elevado valor da reparação se trata de Grandes Reparações que contribuem 
para o prolongamento da vida normal do bem», pelo que «esta declaração fundamentadora externada 
pela Administração Tributária não permite saber porque entende estarmos perante uma grande reparação 
e não uma reparação normal como o entende a Impugnante». Conclui a sentença, em conformidade com 
o decidido no acórdão do Tribunal Central Administrativo Norte de 12 de Dezembro de 2007 (proc. 
n.º 0474/04) que cita em apoio da decisão, que «(…) não se pode considerar suficientemente funda-
mentado o acto de correcção da matéria tributável em que a Administração Tributária considerou como 
grandes reparações “devido ao elevado valor da reparação… que contribuem para o prolongamento da 
vida normal do bem”. E, que por esse motivo, não aceita a dedução como custo para efeitos de IRC, 
do ano de 1994 do valor total das reparações/conservações, mas apenas o valor da reintegração ou 
amortização a praticar nesse ano sobre o bem, à taxa de 33,33%, sem dizer quais os motivos por que 
entendeu tratar -se de uma grande reparação» (cfr. sentença recorrida, a fls. 111 a 113 dos autos).

Discorda do decidido a recorrente Fazenda Pública, alegando que encontra -se demonstrado nos 
autos (…) que o acto tributário se encontra fundamentado e que a Impugnante foi notificada dessa 
fundamentação, independentemente de com ela não concordar e que não existe nenhuma definição 
legal do que sejam “despesas de conservação” e “grandes reparações”, pelo que há que conjugar 
o disposto nos art. 27º nº1 e 29º, ambos do CIRC e nº5 do art. 5º do DR 2/90, para concluir que as 
grandes reparações são aquelas que aumentem o valor real ou a duração provável dos elementos a 
que respeitem, realizadas em elementos do activo imobilizado sujeito a deperecimento, decorrendo 
do mapa de amortizações e reintegrações apresentado à AF e constante dos autos (…) que o valor 
das reparações efectuadas é superior ao valor dos bens onde as mesmas foram efectuadas e que o 
próprio conteúdo das obras mencionado nas respectivas facturas, o qual não foi posto em causa nem 
pela Impugnante nem pela AF, remete -nos necessariamente para “grandes reparações” na medida 
em que as mesmas só poderão aumentar o valor e a vida útil dos bens sobre os quais incidiram (cfr. 
as conclusões das suas alegações de recurso supra transcritas).

O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto junto deste Supremo Tribunal, no seu parecer junto 
aos autos e supra transcrito, pronuncia -se pelo não provimento do recurso, porquanto as obras realiza-
das, em si mesmas, não podem ser consideradas grandes reparações para os efeitos do (…) normativo 
legal e por outro lado a declaração fundamentadora exteriorizada pela Administração Tributária não 
permite saber porque integra as obras no referido conceito de grande reparação, já que se limita a 
fazer reporte para o «elevado valor da reparação», o que é manifestamente insuficiente.

Vejamos.
A justificação oportunamente apresentada pela Administração fiscal para operar a correcção 

efectuada ao valor das despesas contabilizadas pelo sujeito passivo na conta «conservação e reparação 
(62236)», do Quadro 20, Campo 230, da Declaração Modelo 22 de IRC, foi a de que devido ao ele-
vado valor da reparação se trata de «Grandes Reparações» que contribuem para o prolongamento 
da vida normal do bem, pelo que deverão ser acrescidas as contas do Imobilizado (cfr. as alíneas C) 
e D) do probatório fixado). E alega agora também que o próprio conteúdo das obras mencionado nas 
respectivas facturas, o qual não foi posto em causa nem pela Impugnante nem pela AF, remete -nos 
necessariamente para “grandes reparações” na medida em que as mesmas só poderão aumentar o 
valor e a vida útil dos bens sobre os quais incidiram.

Para efeitos de reintegração e amortização, o critério legal para a qualificação de determinada obra 
realizada em bens do activo imobilizado corpóreo como “grande reparação ou beneficiação” é o do 
aumento do valor real ou da duração provável dos elementos a que respeitem  - cfr. a alínea a) do n.º 5 
do artigo 5.º do Decreto Regulamentar n.º 2/90, de 12 de Janeiro, em vigor à data dos factos e a alínea a) 
do n.º 5 do artigo 5.º do Decreto Regulamentar n.º 25/2009, de 14 de Setembro, em vigor desde 1 de 
Janeiro de 2010  -, sendo, pois, por referência a estes dois elementos – aumento do valor real do bem ou 
da sua duração provável  - que, em caso de controvérsia entre a Administração e o contribuinte quanto à 
qualificação da despesa como “simples despesa de conservação ou reparação” ou como “grande repa-
ração”, que esta terá de fundamentar por que entende que as concretas despesas realizadas aumentaram 
o valor real dos bens que delas foram objecto ou aumentaram a duração provável dos mesmos.

Não é, em si mesmo, o valor da reparação o critério eleito pelo legislador para a qualificação da 
despesa como “grande reparação”, pois que como desde logo observou a ora recorrida na sua petição 
inicial de impugnação (a fls. 2 a 5 dos autos) pode bem acontecer que o valor da reparação seja elevado 
não em razão da “profundidade das reparações” mas em virtude das “dimensões grandes dos edifícios 
a conservar” (cfr. petição inicial a fls. 3 dos autos), daí que não baste a invocação do montante da 
despesa para se ter por fundamentada a subsunção desta no conceito de “grande reparação”, nem se 
vê que do “elevado valor” decorra, ao contrário do suposto na fundamentação da correcção efectuada, 
um contributo necessário para o prolongamento da vida normal do bem.

Era, pois, exigível à Administração tributária ir além da fundamentação invocada como suporte 
da correcção para que esta se pudesse ter como materialmente fundamentada, pois que a justificação 
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apresentada para a qualificação da despesa como relativa a “grandes reparações” não se afigura sufi-
ciente e menos ainda incontroversa.

Não estamos também convencidos, ao contrário do também alegado, de que decorra do próprio 
conteúdo das obras mencionado nas respectivas facturas que estas necessariamente correspondam a 
“grandes reparações” na medida em que as mesmas só poderão aumentar o valor e a vida útil dos 
bens sobre os quais incidiram. A única evidência que descortinamos olhando à descrição dos trabalhos 
realizados feita nas facturas de fls. 7 a 15 dos autos (e sintetizada na alínea B) do probatório) é a de que 
se trataram de obras de conservação e reparação em infra -estruturas e equipamentos vários, sendo esse 
conteúdo em concreto compatível quer com pequenas, quer com grandes reparações.

Não há, pois, porque conceder provimento ao recurso, antes se impõe confirmar a sentença re-
corrida, que nenhuma censura merece.

 - Decisão  -
8  - Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do Su-

premo Tribunal Administrativo, em negar provimento ao recurso, confirmando a sentença recorrida.
Sem custas, pois a Fazenda Pública delas estava isenta à data em que a impugnação foi deduzida.

Lisboa, 16 de Novembro de 2011. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Ascensão Lopes — 
António Calhau. 

 Acórdão de 16 de Novembro de 2011.

Assunto:

Execução fiscal. Nulidade processual. Anulação da venda.

Sumário:

 I — As dívidas que reverteram para um dos cônjuges, como responsável subsidiário 
por dívidas de sociedade originariamente devedora, não são da responsabilidade 
de ambos, porque respeitantes a indemnizações por facto imputável a cada um dos 
cônjuges (cfr. a alínea b) do artigo 1692.º do Código Civil).

 II — Ainda que a dívida seja da responsabilidade exclusiva de um dos cônjuges, sendo 
penhorado um bem imóvel ou móvel sujeito a registo haverá que citar o cônjuge 
do executado (artigo 239.º do CPPT), passando este a gozar do estatuto processual 
de co -executado para defesa dos seus direitos.

 III — Ao contrário da falta de citação, a nulidade da citação, ainda que possa prejudi-
car a defesa do citado, tem de ser arguida pelo interessado, no prazo de oposição 
ou no prazo indicado para o efeito, ou, quando nenhum prazo for indicado, na 
primeira intervenção processual do citado.

 IV — Se o exequente não é o exclusivo beneficiário da venda do bem penhorado, não 
pode anular -se a venda executiva por motivo de falta/nulidade da citação, sem 
prejuízo da responsabilidade civil a que haja lugar.

Processo n.º 518/11 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Anabela Fernandes Santos.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Isabel Marques da Silva.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

 - Relatório  -
1 – A Fazenda Pública recorre para este Supremo Tribunal da sentença do Tribunal Administrativo 

e Fiscal de Leiria, de 25 de Fevereiro de 2011, que, julgou verificada nulidade processual insanável 
por falta de citação, determinante da anulação da venda efectuada em 28.09.2009 bem como de todo 
o processado posterior ao auto de penhora no processo de execução fiscal n.º 3603200501006070, do 
Serviço de Finanças de Leiria, apresentando as seguintes conclusões:

A) A autora deduziu acção de Anulação de Venda por entender que não fora citada para pedir a 
separação de bens da sua meação dos bens comuns do casal, isto porque a citação em causa estava 
deficientemente fundamentada.
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B) O marido da autora é o responsável subsidiário das dívidas que deram origem aos processos 
de execução fiscal na sequência do que foi penhorado o prédio objecto da presente controvérsia.

C) Face ao probatório, Sua Exª a Meritíssima Juíza considerou procedente a acção porque, na 
sua opinião, a citação era nula por referir, no seu texto a previsão da venda do bem penhorado.

D) Não concorda a Fazenda Pública com esta interpretação, tendo em conta que a citação foi 
regularmente efectuada e permitia à sua destinatária o direito de requerer a separação da sua meação 
no bem comum do casal.

E) Isto não obstante se colocar a questão de a dívida, por ser comercial, se comunicar à cônjuge 
do executado, tornando -a assim também responsável pelo seu pagamento.

F) Entende a Fazenda Pública que a decisão da douta sentença se baseia numa questão meramente 
semântica do entendimento e na interpretação que Sua Excelência a Meritíssima Juíza fez da expressão 
utilizada na citação que à reclamante foi efectuada nos termos do art. 239.º do CPPT.

G) O facto de constar a expressão “de que prevê o procedimento de venda do prédio urbano …” 
foi considerado como anúncio de venda o que não é rigoroso nem exacto pois a expressão é apenas 
e só – uma previsão.

Termos em que, com o douto suprimento de V. Exas., deverá ser concedido provimento ao presente, 
revogando -se a decisão recorrida, com o que será feita a costumada JUSTIÇA

2 – Não foram apresentadas contra -alegações.
3 – O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal emitiu parecer nos seguintes termos:
Objecto do recurso: sentença anulatória de venda efectuada em processo de execução fiscal e 

do processado posterior à penhora.
FUNDAMENTAÇÃO
1. A recorrida foi citada nos termos do art. 239.º CPPT, na qualidade de cônjuge do executado 

David Paulo Faustino; esta citação confere -lhe a qualidade de co -executada e a possibilidade de 
exercício das correspondentes faculdades legais.

A expressão constante da citação de previsão do procedimento de venda do prédio urbano pe-
nhorado é uma mera informação transmitida à citada (eventualmente redundante) de que a tramitação 
normal da execução fiscal conduzirá àquela venda.

A citação da recorrida efectuada em 9.04.2009 enferma de nulidade por inobservância das forma-
lidades legais, designadamente entrega de cópia do título executivo e de nota indicativa do prazo para 
dedução de oposição, para pagamento em prestações ou dação em pagamento (art. 190.º n.º 1 CPPT).

Esta nulidade poderia ter sido tempestivamente arguida, no prazo legal para dedução de oposição 
(art. 198.º n.º 2 CPC)

2. No caso concreto o imóvel penhorado foi vendido em 28.09.2009 e adjudicado à Caixa Geral 
de Depósitos, credora com garantia real (informação fls. 37).

Assim sendo, a falta de citação do cônjuge do executado (e, por maioria de razão, a nulidade 
dessa citação) não importa a anulação da venda realizada, da qual a Fazenda Pública exequente não 
foi exclusiva beneficiária, sem prejuízo da pessoa irregularmente citada poder ser indemnizada pelo 
prejuízo sofrido e da responsabilidade civil da pessoa a quem seja imputável a nulidade da citação 
(art. 864º n.º 11 CPC, adaptado à situação de nulidade da citação do cônjuge do executado)

CONCLUSÃO
O recurso merece provimento.
A sentença impugnada deve ser revogada e substituída por acórdão declaratório da improcedência 

do pedido de anulação da venda.
Notificadas as partes do Parecer do Ministério Público (fls. 158 a 160 dos autos), veio a recorrida 

pugnar pela manutenção do decidido (fls. 164, frente e verso).
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
 - Fundamentação  -
4 – Questão a decidir
É a de saber se bem decidiu a sentença recorrida ao julgar verificada nulidade processual insa-

nável, determinante da anulação dos actos processuais subsequentes do processo executivo, incluindo 
a venda executiva efectuada.

5 – Matéria de facto
Na sentença objecto do presente recurso foram dados como provados os seguintes factos:
1. Contra o marido da requerente, David Paulo Faustino, foi instaurado em 11.12.2008, o pro-

cesso de execução fiscal (PEF) n.º 3603200501006070 e apensos, no serviço de Finanças de Leiria, 
por reversão das dívidas de IVA e IRC da sociedade devedora originária (SDO) Ambilusa, Tratamentos 
de Aguas, Lda. (PEF em anexo);

2. No dia 9 de Abril de 2009 a requerente foi citada no âmbito do referido PEF (fls. 36 e ss., do 
PEF em anexo);

3. Da referida citação consta o seguinte teor: Fica v. Exª. citada nos termos do art. 239.º, do 
Código de Procedimento e Processo Tributário, na qualidade de cônjuge de David Paulo Faustino, 
executado nos processos em epígrafe, de que prevê o procedimento de venda do prédio urbano cito 
na Rua da Calçada, Moinhos de Carrosa, Freguesia de Barrosa – Leiria, inscrito na matriz predial 
urbana da referida freguesia, sob o artigo n.º 1293 (fls. 36, do PEF).
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6 – Apreciando.
6.1 Da nulidade processual por falta/nulidade da citação
A sentença recorrida, a fls. 116 a 120 dos autos, julgou verificada nulidade insanável do processo 

de execução fiscal por falta de citação do cônjuge do executado (artigo 165.º, n.º 1, alínea a) do Código 
de Procedimento e de Processo Tributário), determinante da anulação da venda executiva e bem assim 
de todo o processado posterior ao auto de penhora (cfr. sentença recorrida a fls. 119 e 120).

Para assim decidir, considerou a sentença recorrida que estando em causa dívidas de IVA e IRC, se 
impunha não a citação do cônjuge para o efeito limitado de requerer a separação de bens (artigo 220.º 
do CPPT), mas a citação do cônjuge nos termos previstos no artigo 239.º do CPPT, que lhe atribuía a 
qualidade de co -executado para efeitos do exercício de todas as garantias processuais (incluindo aquela). 
Contudo, atento aos termos em que foi efectuada a citação – dado que aí se refere que o imóvel será 
colocado à venda, e nenhuma referência há à possibilidade de requerer a separação de bens  -, entendeu 
o tribunal “a quo” que se a citação anuncia já a venda, o cônjuge do executado não pode exercer o 
direito que lhe cabe de requerer a separação de bens, daí que tenha concluído que não se pode considerar 
que foi efectuada a citação da requerente, nos termos e para os efeitos do disposto no art.º 239.º do 
Código de Procedimento e de Processo Tributário, como decidido no Ac. do TCA -Sul de 20.10.2009, 
no rec. 03451/09 (cfr. sentença recorrida a fls. 119).

Discorda do decidido a recorrente Fazenda Pública, alegando que a citação foi regularmente efec-
tuada e permitia à sua destinatária o direito de requerer a separação da sua meação no bem comum 
do casal, isto não obstante se colocar a questão de a dívida, por ser comercial, se comunicar à cônjuge 
do executado, tornando -a assim também responsável pelo seu pagamento e que o facto de constar a 
expressão “de que prevê o procedimento de venda do prédio urbano …” foi considerado como anúncio 
de venda o que não é rigoroso nem exacto pois a expressão é apenas e só – uma previsão.

Vejamos.
Importa em primeiro lugar esclarecer – pois que neste ponto quer a sentença recorrida, quer a 

recorrente laboram num equívoco –, que respeitando as dívidas exequendas a dívidas de IVA e IRC da 
sociedade originária devedora Ambilusa que foram objecto de reversão contra o marido da requerente 
(cfr. o n.º 1 do probatório fixado), tais dívidas não são da responsabilidade de ambos os cônjuges, antes 
dívidas da responsabilidade exclusiva do cônjuge marido, porque respeitantes a indemnizações por facto 
imputável a cada um dos cônjuges (cfr. a alínea b) do artigo 1692.º do Código Civil e JORGE LOPES 
DE SOUSA, Código de Procedimento e de Processo Tributário Anotado e Comentado, II volume, 5.ª 
ed., Lisboa, Áreas Editora, 2007, pp. 450/451 – nota 3 ao artigo 220.º do CPPT).

Daqui não resulta, porém, que a citação a efectuar ao cônjuge do executado o devesse ter sido 
para o limitado efeito de requerer, querendo, a separação de bens (nos termos do artigo 220.º do CPPT), 
porquanto no processo executivo foi penhorado (e vendido) um bem imóvel, havendo, nestes casos, 
de proceder sempre à citação do cônjuge do executado posteriormente à penhora, como o impõe o 
artigo 239.º do CPPT.

No caso dos autos o cônjuge do executado foi citado no dia 9 de Abril de 2009 (cfr. o n.º 2 do 
probatório fixado), pelo que não ocorre falta de citação (visto que também nenhuma das situações 
previstas no n.º 1 do artigo 195.º do Código de Processo Civil ocorreu).

Não obstante, os termos em que foi efectuada a citação e o teor da mesma  - susceptível de ser entendido 
como anunciando já a venda do bem penhorado (cfr. o n.º 3 do probatório fixado)  -, podem ter inviabili-
zado o exercício pelo cônjuge do executado dos seus direitos, designadamente o de requerer a separação 
de bens, o que pode ter prejudicado a sua defesa, gerando nulidade da citação (sobre a distinção entre 
falta e nulidade da citação, cfr. JORGE LOPES DE SOUSA, cit., p. 109 – nota 5 ao art. 165.º do CPPT).

Ao contrário na falta de citação, que constitui nulidade insuprível do processo de execução fiscal 
quando possa prejudicar a defesa do interessado (artigo 165.º n.º 1, alínea a) do CPPT), a nulidade 
da citação por inobservância das formalidades prescritas na lei só pode ser conhecida na sequência de 
arguição dos interessados (cfr. o n.º 2 do artigo 198.º do Código de Processo Civil), devendo sê -lo, em 
regra, no prazo para deduzir oposição, ou no prazo como tal indicado na citação, ou ainda, se nenhum 
prazo foi indicado  - como no caso dos autos, onde a citação é completamente omissa quanto às garantias 
de que o citado dispõe  - na primeira intervenção do citado no processo (assim, Jorge Lopes de Sousa, 
cit., pp. 137/138 – nota 5 ao artigo 165.º do CPPT).

No caso dos autos, a primeira intervenção processual do cônjuge do executado foi precisamente 
através do acto do seu mandatário judicial em que arguiu junto do órgão da execução fiscal a sua “falta 
de citação”, à qual o Serviço de Finanças deu resposta através do ofício de fls. 85 dos autos, datado de 
21 -09 -2009, no qual informou que a requerente foi citada no dia 06 -04 -2009 pelo nosso ofício 3610/2 
de 02 -04 -2009, nos termos do artigo 239.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário, contra 
a qual reagiu a citada por via de reclamação do órgão da execução fiscal, que veio a ser convolada na 
presente acção de anulação da venda.

A arguição da nulidade da citação é, pois, tempestiva, sendo, porém, que atender a que, como diz 
o Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal no seu parecer junto aos autos e supra 
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transcrito, a que, de acordo com a informação de fls. 37 dos autos, o imóvel penhorado foi vendido em 
28.09.2009 e adjudicado à Caixa Geral de Depósitos, credora com garantia real, pelo que, nem sequer 
a falta de citação do cônjuge do executado importa a anulação da venda realizada, da qual a Fazenda 
Pública exequente não foi exclusiva beneficiária, sem prejuízo da pessoa irregularmente citada poder 
ser indemnizada pelo prejuízo sofrido e da responsabilidade civil da pessoa a quem seja imputável a 
nulidade da citação (cfr. o n.º 11 do artigo 864.º do Código Civil, e JORGE LOPES DE SOUSA, op. 
cit., p. 588 – notas 8, in fine e 9 ao art. 257.º do CPPT).

Ora, em face do disposto no n.º 11 do artigo 864.º do Código de Processo Civil, aplicável ex 
vi da alínea e) do artigo 2.º do CPPT, inútil se torna para efeitos da presente acção de anulação da 
venda apreciar a questão da nulidade da citação, razão pela qual dela não haverá que conhecer, sem 
prejuízo de se deixar afirmado que a prática pela Administração fiscal de citações ao cônjuge do 
executado em que, na verdade, nada se lhes dá a conhecer, frusta o fim tido em vista pelo legislador 
ao impor a respectiva citação, o que é susceptível de gerar responsabilidade civil por parte da Ad-
ministração tributária.

Pelo exposto, conclui -se que o recurso merece provimento.
 - Decisão  -
7  - Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do 

Supremo Tribunal Administrativo em conceder provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida e 
julgar improcedente o pedido de anulação da venda.

Custas pela recorrida, apenas em 1.ª instância, pois não contra -alegou neste Supremo Tribunal.

Lisboa, 16 de Novembro de 2011. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Francisco Rothes — 
António Calhau. 

 Acórdão de 16 de Novembro de 2011.

Assunto:

Nulidades da sentença. Falta de especificação dos fundamentos de facto e de direito. 
Princípios do juiz natural e da plenitude de assistência dos juízes. IVA. Sementes 
destinadas à alimentação de aves canoras e ornamentais. Taxa reduzida ou taxa 
normal. Bens de produção da agricultura.

Sumário:

 I  — Não há violação dos princípios do juiz natural nem da plenitude de assistência 
dos juízes consagrado no artigo 654.º do CPC nas situações de conhecimento 
imediato do pedido a que se refere o artigo 113.º, n.º 1 do CPPT, ainda que por 
outro juiz, porquanto este princípio pressupõe a existência de actos de instrução 
e discussão praticados na audiência final, o que não ocorre nessas situações.

 II — A nulidade da sentença por falta de especificação dos fundamentos de facto e de 
direito só se verifica quando haja a falta absoluta de motivação da própria decisão 
e não já a sua insuficiência ou mediocridade.

 III — As sementes comercializadas pela recorrente, que visam a alimentação de aves 
canoras e ornamentais, que não se destinam à alimentação humana, sendo to-
talmente alheias à actividade agrícola, não beneficiam da tributação em IVA à 
taxa reduzida de 5%, por não se integrarem em qualquer das categorias de bens 
mencionados no ponto 3 da lista I anexa ao CIVA.

Processo n.º 526/11 -30.
Recorrente: Ceragro — Produtos Agrícolas, L.da

Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Consº. Dr. António Calhau.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

I – Ceragro – Produtos Agrícolas, Lda., com sede em Ovar, não se conformando com a decisão da 
Mma. Juíza do TAF de Aveiro que julgou improcedente a impugnação judicial por si deduzida contra 
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as liquidações de IVA de 2002, 2003 e 2004, e juros compensatórios, dela vem interpor recurso para 
este Tribunal, formulando as seguintes conclusões:

1) O princípio da plenitude da assistência dos juízes consagrado no art.º 654.º do CPC, aplicável por 
força do art.º 2.º, alínea e) do CPPT, impõe que para a formação da livre convicção do julgador, este terá 
de ser o mesmo ao longo de todos os actos de instrução e discussão da causa realizados em audiência.

2) Nas acções reguladas pelo CPPT, como é a presente, o juiz que preside à fase instrutória deve 
ser o juiz que profere a sentença, que deve abranger o julgamento quer da matéria de facto quer da 
matéria de direito.

3) Com efeito, no que concerne à acção de impugnação tramitada segundo o CPPT, o julgamento 
da matéria de facto não se autonomiza do julgamento da matéria de direito (artigos 123.º e 124.º do 
CPPT), devendo a sentença abranger fixação dos factos e aplicação do direito.

4) Aliás este tem sido o entendimento aplicado neste Tribunal, TAF de Aveiro, em outros processos 
deste mandatário, cujos processos que vieram do TAF de Viseu já em fase de sentença voltaram para 
o Juiz que presidiu à instrução de modo a proferir sentença.

5) No presente processo foi proferida decisão pré -instrutória a fls. 82 pelo Meritíssimo Juiz de 
Direito, Dr. Vítor Domingues (então titular do processo), no sentido de que a questão em análise é 
apenas de Direito e sendo também de facto, que o processo fornece os elementos necessários (art.º 113.º 
do CPPT) e que se afigurava inútil qualquer diligência instrutória posterior.

6) Se o juiz no poder que tem de avaliar se já tem ao dispor todos os elementos relevantes para 
decidir formou a sua convicção sobre a matéria de facto e de direito e entendeu conhecer do pedido, 
impõe -se que seja esse Magistrado a proferir a sentença, e não o que o veio substituir.

7) O Meritíssimo Juiz do Tribunal a quo, que antes de proferir a sentença não teve qualquer in-
tervenção na fase instrutória, não pode ponderar toda a prova e indicar os factos que o tribunal julga 
provados e quais os que julga não provados, analisando criticamente as provas e especificando os 
fundamentos que foram decisivos para a sua convicção (art.º 653.º, n.º 2 CPC).

8) Revela -se incongruente indicar nos factos não provados “que mais nada se provou com rele-
vância para a decisão a proferir” quando a inquirição das testemunhas foi dispensada.

9) Como é que a impugnante pode ficar convencida de que a valoração da prova e a solução de 
direito apresentada é a mesma que foi prevista pelo anterior Magistrado quando decidiu que o processo 
tinha os elementos relevantes para decidir?

10) É nula a sentença quando não especifique os fundamentos de facto e de direito que justificam 
a decisão (art.º 668.º, n.º 1, b) do CPC e art.º 125.º CPPT).

11) É nula a sentença que não foi proferida por o Magistrado que proferiu a decisão pré -instrutória 
quanto aos factos relevantes para decidir, que prescindiu da produção de prova testemunhal, isto é, 
que presidiu à produção de prova, verificando -se, assim, a violação do Juiz natural e do disposto no 
art.º 658.º do CPC.

12) Se assim não se entender, o que apenas se admite por mera cautela de patrocínio, sempre se 
dirá que a douta sentença sob recurso ao não aplicar in casu a verba 3.5 do ponto 3 da lista I anexa ao 
CIVA incorreu em erro de julgamento.

13) A douta sentença não fez essa aplicação, ao considerar que as sementes aí indicadas visam a 
reprodução de plantas, dando origem a produtos agrícolas para consumo, e as sementes comercializadas 
pela impugnante não têm esse destino.

14) Vejamos, pois, o teor deste normativo, transcrevendo -o: “Lista I – Bens e serviços sujeitos à 
taxa reduzida 3 – Bens de produção da agricultura 3.5 – Sementes, bolbos e propágulos”.

15) A impugnante adquire sementes, tais como milho, trigo, aveia, arroz trinca, etc., tributadas à 
taxa de 5% de IVA, e embala essas misturas de sementes e comercializa -as com a designação de lote de 
sementes n.º 1 a lote de sementes n.º 5, vários lotes de diferentes tipos de rações para pombos e ração 
para rolas (cfr. alíneas 1), 2) e 3) do probatório).

16) Na interpretação das leis não pode ser considerado pelo intérprete um pensamento legislativo 
sem o mínimo de correspondência verbal.

17) Na interpretação das leis há que ter em atenção o art.º 9.º do Código Civil que proclama não 
dever a interpretação cingir -se à letra da lei, mas reconstituir a partir dos textos o pensamento legislativo, 
tendo em conta a unidade do sistema jurídico, as circunstâncias em que foi elaborada e as condições 
específicas do tempo em que é aplicada, não podendo ser considerado pelo intérprete o pensamento 
legislativo que não tenha um mínimo de correspondência verbal, presumindo -se que o legislador con-
sagrou as soluções mais acertadas e soube exprimir o seu pensamento em termos adequados.

18) No caso vertente temos que o legislador determinou na verba 3.5 do ponto 3 da Lista I do 
CIVA que seriam abrangidas pela taxa reduzida de 5% as sementes, bolbos e propágulos.

19) Da redacção da verba 3.5 resultam 3 previsões distintas e nenhuma exclusão.
20) O que se extrai das palavras da lei é que todas as sementes sem qualquer excepção têm en-

quadramento na verba 3.5 anexa ao CIVA.
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21) Do texto da lei não se extrai que bens que aí se refere se destinam a ser lançados à terra a fim 
de germinarem e gerarem novas plantas.

22) O Código do IVA não define o que se entende por “bens de produção da agricultura” mas 
tratando -se de um conceito lato pode aproveitar -se a definição que é dada para as transmissões de bens 
de um produtor agrícola em que o legislador remete para uma lista fechada de actividades, anexa ao 
Código do IVA, concretamente o anexo A.

23) Nessa lista, se determina afinal quais são as actividades consideradas de produção agrícola, 
contemplando nos seus números a cultura propriamente dita, a pecuária, a apicultura e a silvicultura.

24) De notar que na referida lista define -se como actividade de produção agrícola tanto a criação 
de animais em geral, como a criação de aves canoras, ornamentais e de fantasia.

25) E se é a lista que define o universo das actividades designadas de produção agrícola pode 
aproveitar -se essa definição para delimitar os bens de produção agrícola, uma vez que os mesmos 
conexionam -se com essas actividades.

26) A Lista I encontra -se dividida em 3 partes distintas. Na primeira, contempla -se os bens alimenta-
res de primeira necessidade, na segunda genericamente outros e na terceira os inputs da agricultura.

27) Os bens de produção agrícola a que alude a Lista I têm de ser entendidos como reportando -se 
aos bens relativos à agricultura propriamente dita, à pecuária, à apicultura e à silvicultura.

28) As sementes transaccionadas pela impugnante destinam -se à criação de aves canoras, orna-
mentais e de fantasia, que é considerada também uma actividade de produção agrícola.

29) No caso vertente vemos que o legislador determinou que a transmissão de bens de produção 
da agricultura indicados na 3.ª parte da Lista I estão sujeitos à taxa reduzida de 5%.

30) A douta sentença exclui da previsão da verba 3.5 do ponto 3 da Lista I as sementes que se 
destinassem a alimentação de animais.

31) Ora, como se alcança das normas atrás citadas, este entendimento não é aceitável.
32) A Lista I do ponto 3 lista uma série de bens designados de “bens de produção da agricultura” 

e por remissão para o anexo A ao CIVA indica -se quais são as actividades de produção agrícola.
33) Ficando a saber -se que a criação de animais e especificamente a criação de aves canoras, 

ornamentais e de fantasia são consideradas como actividades de produção agrícola.
34) Consequentemente, a verba 3.5 ponto 3 da Lista I abrange as sementes independentemente 

de se destinarem ao cultivo ou à alimentação de animais.
35) É, pois, perfeitamente claro quais as sementes a que se aplica a taxa reduzida de 5%.
36) Por isso, quando a douta sentença vem retirar as sementes que se destinam à alimentação 

de aves, não está a interpretar a norma, mas a excluir “ex novo” determinadas sementes do regime 
definido na Lista I ponto 3 verba 3.5, e ao fazê -lo atenta contra o art.º 9.º do CC.

37) E se o legislador não distingue não compete ao intérprete fazê -lo.
38) Não tem qualquer apoio na “letra da lei” o sentido que o Meritíssimo Juiz pretende dar à norma 

ao restringir a sua aplicação a determinadas sementes, bolbos e propágulos destinados exclusivamente 
ao cultivo.

39) Pois se atendermos ao significado natural dos produtos elencados na verba 3.5 verificamos que 
a semente possibilita uma função reprodutora, mas também se destina ao consumo inclusive humano, 
nomeadamente o feijão e o sésamo, bem como o bolbo no caso por exemplo da cebola e do alho (veja-
-se http://pt.wikipedia.org/wiki/Semente e http://pt.wikipedia.org/wiki/Bolbo).

40) E não é por terem outro destino que deixam de ter lugar na Lista I, ponto 3.5 do CIVA.
41) Atenta a matriz comunitária do IVA, na medida em que é um imposto estruturado em con-

formidade com a Directiva 77/388/CEE, de 17 de Maio, chamada 6.ª Directiva IVA, a apreciação da 
legislação interna deve ser ponderada face às regras estabelecidas naquele texto comunitário.

42) Assim, quanto à possibilidade de aplicação da taxa reduzida de IVA às vendas das sementes 
aqui em causa, deve ter -se em consideração o disposto no art.º 12.º, n.º 3, a) da 6.ª Directiva, que 
determina que os Estados membros só poderão aplicar taxas reduzidas “ao fornecimento de bens e à 
prestação de serviços das categorias referidas no anexo H”.

43) Este anexo, que procede à enumeração dos bens e serviços a que os Estados membros poderão 
aplicar taxas reduzidas de IVA, no âmbito dos produtos alimentares inclui tanto os destinados ao con-
sumo humano como animal e inclui expressamente na sua previsão as sementes com um dos produtos 
alimentares contemplados na categoria 1.

44) De notar também que no referido anexo na categoria 10 dos bens e serviços do tipo utilizado 
normalmente na produção agrícola a única exclusão que está prevista é para os bens de equipamento, 
tais como maquinaria ou construções.

45) Não pode aceitar -se uma interpretação restritiva da verba 3.5 da Lista I do CIVA no sentido 
de daí serem excluídas as sementes com destino à alimentação animal, porque tal interpretação não tem 
nenhuma aderência ao texto da norma como já vimos, nem é conforme à ratio legis a ela subjacente.
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46) A douta sentença recorrida violou os artigos 658.º, 654.º, 653.º, n.º 2, 655.º, n.º 1, 668.º, n.º 1, 
b) do CPC, 123.º, 124.º, 113.º e 125.º do CPPT, verba 3.5 do ponto 3 da Lista I do CIVA, art.º 9.º do 
CC, e art.º 12.º, n.º 3, a) da Sexta Directiva 77/388/CEE do Conselho, de 17 de Maio de 1977.

Não foram apresentadas contra -alegações.
A Mma. Juíza “a quo” veio sustentar a decisão recorrida.
O Exmo. Magistrado do MP junto deste Tribunal emite parecer no sentido de que o recurso não 

merece provimento, devendo confirmar -se o julgado recorrido.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
II – Na decisão recorrida, consideraram -se provados os seguintes factos:
1. A impugnante tem como objecto social a transformação e comércio de cereais para fins de 

alimentação animal.
2. A empresa, no exercício do seu objecto social, adquire cereais, tais como milho, trigo, aveia, 

arroz, trinca, etc., no mercado interno, externo e comunitário, tributados à taxa de 5% (reduzida) de IVA.
3. Posteriormente, produz e embala misturas, a partir das sementes, constituindo estas misturas o 

seu produto acabado, as quais constituem rações para alimentação de aves e outros animais.
4. De entre os produtos comercializados pela impugnante, constam os seguintes produtos:
 - lote de sementes n.º 1 (mistura para canários);
 - lote de sementes n.º 2 (mistura para periquitos);
 - lote de sementes n.º 3 (mistura para exóticos);
 - lote de sementes n.º 4 (mistura para caturras);
 - lote de sementes n.º 5 (mistura para papagaios);
 - vários lotes de diferentes tipos de ração para pombos;
 - ração para rolas.
5. Durante os anos de 2002, 2003 e 2004 e até Abril de 2005, os lotes de sementes referidos em 

4. foram vendidos e tributados à taxa de IVA de 5%.
6. Com base na ordem de serviço n.º 200501845, de 28.10.2005, foi determinado o procedimento 

de inspecção à impugnante, na sequência do qual foram efectuadas correcções em sede de IVA de 2002, 
2003 e 2004, por erro na aplicação da taxa de IVA.

III – Vem o presente recurso interposto da decisão do Mmo. Juiz do TAF de Aveiro que julgou 
improcedente a impugnação judicial deduzida pela ora recorrente contra as liquidações de IVA dos anos 
de 2002, 2003 e 2004, referentes às vendas de sementes destinadas à alimentação de aves canoras e orna-
mentais, por considerar que tais sementes não beneficiam da tributação em IVA à taxa reduzida de 5%.

Nas suas alegações de recurso, são três as questões suscitadas pela recorrente:
 - nulidade da decisão recorrida por não ter sido proferida pelo magistrado que proferiu a decisão 

pré -instrutória quanto aos factos relevantes para decidir, e que prescindiu da produção de prova testemu-
nhal, o que em seu entender constituiria violação do juiz natural e do disposto no artigo 658.º do CPC;

 - nulidade da decisão recorrida por falta de especificação dos fundamentos de facto e de direito 
que justificam a decisão (artigos 125.º, n.º 1 do CPPT e 668.º, n.º 1, alínea b) do CPC);

 - erro de julgamento por não ter interpretado correctamente a verba 3.5 do ponto 3 da lista I 
anexa ao CIVA ao não considerar aplicável às sementes destinadas à alimentação de aves canoras e 
ornamentais a taxa reduzida de 5%.

Vejamos.
 - Quanto à primeira nulidade invocada, alega a recorrente, em síntese, que, de acordo com o prin-

cípio da plenitude da assistência dos juízes consagrado no artigo 654.º do CPC, que impõe que para a 
formação da livre convicção do julgador este terá de ser o mesmo ao longo de todos os actos de instrução 
e discussão da causa realizados em audiência, o juiz que preside à fase instrutória deve ser o juiz que 
profere a sentença, que deve abranger o julgamento quer da matéria de facto quer da matéria de direito.

Ora, o Mmo. Juiz a quo que antes de proferir a decisão recorrida não teve qualquer intervenção 
na fase instrutória não pode ponderar toda a prova e indicar os factos que o tribunal julga provados e 
quais os que julga não provados, analisando criticamente as provas e especificando os fundamentos que 
foram decisivos para a sua convicção, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 653.º do CPC.

Não tem, porém, razão a recorrente.
Na verdade, como resulta dos autos, a decisão recorrida foi proferida ao abrigo do artigo 113.º, 

n.º 1 do CPPT, nos termos do qual, junta a posição do RFP ou decorrido o respectivo prazo, o juiz, após 
vista ao MP, conhecerá logo o pedido se a questão for apenas de direito ou, sendo também de facto, o 
processo fornecer os elementos necessários.

Trata -se de disposição equivalente à do artigo 510.º, n.º 1, alínea b) do CPC, segundo a qual o 
juiz, findos os articulados, profere despacho saneador destinado a conhecer imediatamente do mérito da 
causa sempre que o estado do processo permitir, sem necessidade de mais provas, e que tem aplicação 
frequente no procedimento judicial tributário.

Em tal situação não há propriamente uma fase de instrução.
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Daí que não colha, por isso, no caso, a argumentação da recorrente quanto a uma pretensa violação 
do princípio da plenitude de assistência dos juízes consagrado no artigo 654.º do CPC.

Com efeito, este princípio pressupõe a existência de actos de instrução e discussão praticados na 
audiência final, o que não ocorre nas situações de conhecimento imediato do pedido a que se refere o 
artigo 113.º, n.º 1 do CPPT.

Acresce que, como salienta o Exmo. PGA no seu parecer, o princípio da plenitude da assistência 
dos juízes se circunscreve no âmbito dos actos da audiência final, deixando de ter aplicação já relati-
vamente à elaboração da sentença, a qual, no caso, designadamente, de transferência do juiz que haja 
presidido à audiência, cabe ao juiz que o substituir – cfr., neste sentido, Lebre de Freitas, João Redinha 
e Rui Pinto, in Código de Processo Civil anotado, vol. 2, pág. 634.

Por outro lado, no caso em apreço, o novo juiz titular, se entendesse que não se verificava a possi-
bilidade de conhecimento imediato do pedido, sempre poderia ter ordenado a realização das diligências 
de prova pertinentes, pois nada o impedia que o fizesse; se o não fez foi porque considerou, tal como o 
seu antecessor, que o processo continha já todos os elementos necessários para conhecer imediatamente 
do mérito da causa, sem necessidade de mais provas.

Improcede, pois, nesta parte a argumentação da recorrente já que não se verifica a invocada nulidade.
 - Quanto à nulidade da decisão recorrida decorrente da falta de especificação dos fundamentos de 

facto e de direito que justificam a decisão, é por demais evidente que a mesma se não verifica também.
Com efeito, como é jurisprudência deste Tribunal, tal nulidade só se verifica quando haja a falta 

absoluta de motivação da própria decisão e não já a sua insuficiência ou mediocridade.
Ora, na decisão recorrida estão bem explicitados os fundamentos de facto e de direito que o Mmo. 

Juiz a quo julgou relevantes para a improcedência da impugnação, pelo que também esta nulidade se 
não verifica.

 - Resta, assim, apreciar, então, a questão de fundo que constitui o objecto do presente recurso e 
que se prende com a taxa de tributação, em sede de IVA, das sementes destinadas à alimentação de aves 
canoras e ornamentais, ou seja, a interpretação do ponto 3.5 da lista I anexa ao CIVA.

O CIVA previa, na redacção aplicável ao caso, além da taxa normal de 19% uma taxa reduzida 
de 5% para as transmissões de bens constantes da lista I anexa, entre os quais se inclui no ponto 3.5 
nomeadamente “sementes, bolbos e propágulos”.

Para o Mmo. Juiz a quo as sementes transformadas e comercializadas pela ora recorrente para 
fins de alimentação animal, designadamente para a alimentação de aves ornamentais e outras que não 
se destinam a alimentação humana não beneficiam da tributação em IVA à taxa reduzida de 5%.

Já para a recorrente a letra da lei não permite tal interpretação, sendo que o que dela se extrai é 
que todas as sementes, sem qualquer excepção, têm enquadramento naquela verba 3.5 da lista I anexa 
ao CIVA.

Além de que, destinando -se as sementes transaccionadas pela recorrente à criação de aves canoras, 
ornamentais e de fantasia, também esta actividade deve ser considerada uma actividade de produção 
agrícola e, como tal, tais bens devem também considerar -se incluídos na lista de bens designados como 
bens de produção da agricultura.

Todavia, também neste aspecto, carece a recorrente de razão, pois a interpretação do ponto 3.5 da 
lista I anexa ao CIVA feita na decisão recorrida pelo Mmo. Juiz a quo não merece qualquer censura.

De facto, as sementes referidas no ponto 3.5 da lista I anexa ao CIVA beneficiam da redução de 
taxa de IVA apenas e na medida em que sejam consideradas bens de produção da agricultura.

Como se ressalta na decisão recorrida, transcrevendo parte do preâmbulo do diploma que aprovou 
o CIVA, houve da parte do legislador português a preocupação de evitar o «salto demasiado brusco» que 
constituiria a passagem de uma situação de «isenção completa para uma tributação por taxa normal» 
relativamente a certas «categorias de bens, particularmente de bens alimentares, que, isentos de IT, não 
beneficiarão de isenção em IVA», pelo que foi criada uma lista de bens sujeitos à taxa reduzida.

E, nessa medida, se consagrou no ponto 3 da lista I a tributação à taxa de 5% dos bens de produ-
ção da agricultura, especificando, nas diversas subalíneas, quais os produtos agrícolas sujeitos a essa 
taxa reduzida.

Ora, analisando o ponto 3.5 dessa lista I, vemos que ali são incluídas sementes, bolbos e propágu-
los, produtos que visam a reprodução de plantas e que têm em comum o facto de permitirem, através 
do seu cultivo, darem origem a produtos agrícolas para consumo.

O que não sucede com as sementes comercializadas pela ora recorrente que visam, como vimos, 
a alimentação de aves canoras e ornamentais, sendo totalmente alheias à actividade agrícola.

Por outro lado, para que tais sementes pudessem integrar o ponto 3.3 da lista I anexa ao CIVA – no 
qual se incluem farinhas, resíduos e desperdícios das indústrias alimentares e quaisquer outros produtos 
próprios para alimentação de gado e de outros animais, incluindo os peixes de viveiro, destinados a ali-
mentação humana – era necessário que as mesmas se destinassem à alimentação de animais que, por sua 
vez, se destinassem à alimentação humana, o que também não é o caso, pois trata -se de aves canoras e 
ornamentais.
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Razão por que se entenda, por isso, do mesmo modo que o fez na decisão recorrida o Mmo. Juiz 
a quo, que as sementes comercializadas pela recorrente, que visam a alimentação de aves canoras e 
ornamentais, que não se destinam à alimentação humana, não beneficiam da tributação em IVA à taxa 
reduzida de 5%, por não se integrarem na alínea 3.3 nem em qualquer das categorias de bens mencio-
nados no ponto 3 da lista I anexa ao CIVA.

A decisão recorrida deve, por isso, ser confirmada.
IV – Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do 

STA em negar provimento ao recurso.
Custas pela recorrente, fixando -se a procuradoria em 1/6.

Lisboa, 16 de Novembro de 2011. — António Calhau (relator) — Isabel Marques da Silva — Francisco 
Rothes. 

 Acórdão de 16 de Novembro de 2011.

Assunto:

Sisa. Caducidade da Isenção. Audiência prévia. “Justo impedimento”. Formalidade 
essencial.

Sumário:

 I — A participação dos contribuintes na formação das decisões que lhes digam respeito 
pode efectuar -se, sempre que a lei não prescrever em sentido diverso, pelo direito 
de audição antes da liquidação (artigos 267.º da CRP e 60.º da LGT).

 II — A preterição da formalidade que constitui o facto de não ter sido assegurado o 
exercício do direito de audiência só pode considerar -se não essencial se se de-
monstrar que, mesmo sem ela ter sido cumprida, a decisão final do procedimento 
não poderia ser diferente.

Processo n.º 539/11 -30.
Recorrente: Fazenda Pública
Recorrido: Imobiliária da Eira Nova, L.da

Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Isabel Marques da Silva.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

 - Relatório  -
1 – A Fazenda Pública recorre para este Supremo Tribunal da sentença do Tribunal Administra-

tivo e Fiscal do Porto, de 24 de Fevereiro de 2011, que julgou procedente a impugnação deduzida por 
IMOBILIÁRIA DA EIRA NOVA, LDA, com os sinais dos autos, contra acto de liquidação de SISA, no 
montante de € 34.915,85, e respectivos juros compensatórios, apresentando as seguintes conclusões:

A. Vem o presente recurso interposto da douta sentença que julgou procedente a impugnação judicial 
deduzida contra a liquidação de Imposto Municipal de Sisa, no montante de € 34.915,85, os respectivos 
e juros compensatórios no valor de € 1.447,34, por perda do direito de isenção que havia beneficiado,

B. Aquando da aquisição onerosa, aos 16.11.1999, pelo preço de € 349.158,52, do prédio urbano 
– constituído por um terreno destinado a construção  -, inscrito na matriz predial sob o artigo 690 da freguesia 
de Silva Escura, concelho da Maia, nos termos do n.º 3 do art. 11º do CIMSISSD.

C. No saneamento processual e subsequente decisão judicial, o tribunal “a quo” considerou en-
fermar o acto de liquidação, de ilegalidade consubstanciada na preterição de formalidades legais, por 
violação ao art. 60.º n.º 1 alínea c) da LGT, e assim se quedou pela análise desta questão, com prejuízo 
do conhecimento das demais invocadas em sede de impugnação.

D. Ressalvado o sempre devido respeito, que é muito, não é esse, todavia, o entendimento da 
Fazenda Pública, incorrendo o douto decisório em erro de julgamento sobre a matéria de direito, con-
substanciado este em errada interpretação das normas legais aplicáveis.

E. A Administração Tributária 8doravante, AT) limitou -se a liquidar oficiosamente o tributo devido, 
de acordo com a legislação aplicável – o artigo 11º, nº3 do CIMSISSD  -, em vigor à data dos factos, 
segundo a qual ficavam isentas de Imposto Municipal de Sisa, as aquisições de prédios para revenda, 
nos termos do art. 13.º -A do mesmo diploma legal.
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F. E, dispunha o n.º 1 do art. 16º do CIMSISSD que, as referidas transmissões deixavam de be-
neficiar de tal isenção, logo que se verificasse que aos prédios adquiridos para revenda tinha sido dado 
destino diferente, i.e., que os mesmos não tinham sido revendidos dentro do prazo de três anos ou o 
tivessem sido novamente para revenda.

G. Assim, se nos 3 anos seguintes não fossem revendidos os prédios, operava a perda da isenção 
em causa. Nesta situação, previam os art.s 91º e 115.º, n.º 5 do CIMSISSD que, então o sujeito passivo 
dispunha do prazo de 30 dias a contar da data em que a isenção ficasse sem efeito, para solicitar a 
liquidação da sisa devida e, efectuar o respectivo pagamento nos cofres do Estado.

H. Caso a liquidação da sisa não fosse pedida pelo sujeito passivo, nos termos e prazos acima referidos,
I. competia ao Chefe do serviço de Finanças levantar o correspondente auto de notícia, para 

punição da infracção de natureza penal e, deveria, ainda, notificar o contribuinte para pagar o imposto 
em dívida no prazo de 10 dias – cfr. art. 116º daquele compêndio legal.

J. Sendo a questão exclusivamente de direito, em que o que está em causa é apenas uma questão 
de subsunção dos factos tributários ao direito aplicável e, a interpretação e aplicação das normas legais 
e dos regimes subsumíveis, crê -se ser dispensável o exercício do direito de audição prévia,

K. Porque nestes casos, entende a Fazenda Pública não haverá necessidade de realizar nenhuma 
diligência instrutória que determine uma melhor solução.

L. Tendo por base a análise doutrinal e jurisprudencial que se faz do direito de audição prévia, 
também diremos que, a audição prévia dos interessados configura -se como obrigatória nos procedi-
mentos em que se verifica a existência de diligências instrutórias capazes de alterar a posição da A.T. 
Agora, sem essa fase instrutória, não existe obrigatoriedade de audição procedimental.

M. Segundo a Doutrina – in Lei Geral Tributária Anotada, de António Lima Guerreiro, Págs. 277, 
278: «O direito de audição depende igualmente do que a doutrina chama de uma “prévia instrução 
procedimental”(…) ou seja, de um conjunto de formalidades, informações, pareceres, apresentação ou 
produção de prova, realização de diligências, vistorias e exames necessários à prolação do acto. Sem 
instrução nesse sentido amplo, não há dever de audição procedimental, que incide, assim, apenas sobre 
a matéria de facto e não sobre as normas de direito aplicáveis.»

N. E ainda, «O próprio princípio da participação inscrito no art. 267.º, número 5, da CRP incide, 
apenas, sobre a verificação e identificação dos factos relevantes para a decisão. No mesmo sentido 
concorrem o artigo 100º, número 1, que prevê exclusivamente o exercício do direito de audição junto 
do órgão instrutor, e o artigo 103.º n.º 2, alínea a), que dispõe esse direito ter por objecto as provas 
produzidas.» As questões meramente de direito não cabem, assim, e salvo legislação especial, no âm-
bito do mero direito de audição.» Para mais à frente se reforçar, «Também não é obrigatório o direito 
de audição, pelos motivos apontados, quando a liquidação, embora se baseie em factos constantes da 
declaração do contribuinte, se faça a partir de distinto enquadramento, já que também está em causa 
somente o Direito aplicável.» (destacado nosso)

O. “In casu”, é precisamente isto que se passa, a perda da isenção opera sem mais, ou seja, verifi-
cado o prazo de 3 anos sem revenda, a isenção caduca automaticamente e tendo por referência o termo 
deste prazo – Cfr. a jurisprudência extraída do Acórdão do TCAS, processo n.º 01137/06, de 04.07.2006, 
em situação factual similar à que, aqui, se controverte: «Verifica -se, pois, que a isenção concedida pelo 
citado n.º 3 do art. 11º é uma isenção real condicionada, a título resolutivo (…) caducidade da isenção 
do tributo ou a perda da sua eficácia apenas se mantém enquanto se verificarem os pressupostos que 
a condicionaram, operando automaticamente e com efeitos “ex tunc” logo que verificado algum dos 
factos que a lei enumera como constituindo condição resolutiva dessa isenção (cfr. os acs. do STA, de 
2/3/1994 e 17/4/1996, AD n.ºs 400/424 e 421/54, respectivamente), cabendo então ao sujeito passivo 
solicitar a liquidação de sisa (art. 91.º) no prazo de 30 dias, contados da data da referida ocorrência.»

P. Donde, é pois do conhecimento do sujeito passivo as consequências da não verificação dos 
pressupostos que estão na base da isenção. A própria lei prevê e reconhece essa obrigatoriedade do co-
nhecimento da caducidade da isenção, quando estipula que o sujeito passivo tem ele próprio de solicitar 
a liquidação de tal imposto no prazo de 30 dias, contado da data da verificação dessa ocorrência.

Q. Não o fazendo, é a AT que o notifica para proceder ao pagamento do tributo no prazo de 10 dias – estes 
são procedimentos sequenciais, sujeitos a prazos peremptórios, e por conseguinte, reveladores do regime que 
se pretendeu seguir nesta problemática.

R. É, segundo cremos, precisamente esta a “ratio” do Acórdão do STA, processo n.º 0743/05, de 
30.11.2005.

S. E, ainda que por hipótese, se considere, que a doutrina deste aresto teve por suporte uma 
factualidade diversa da que aqui se discute e que, inibe que a mesma seja de transposição automática 
para a situação “sub judicie”, ainda assim, é nossa convicção que a razão se não encontra, o lado da 
impugnante, aqui recorrida.

T. O direito de audição, nos termos plasmados no CPA, tem por desiderato primordial “(…) habilitar 
a Administração a decidir perante uma dada situação concreta se está em causa o interesse público cor-
respondente à sua competência e, em caso afirmativo, qual a melhor forma de o prosseguir”, para o que 
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é relevante o “apport” factual que possa ser coligido pelos administrados, independentemente do sentido 
final decisório (cfr. Pedro Machete, in A Audiência dos Interessados no procedimento Administrativo, 
pag.s 446 e segs. e, ainda, in Problemas Fundamentais do direito Tributário, pag.s 301 e segs.).

U. No direito tributário, a fundamentação axiológica de tal direito é mais complexa, pois na 
realidade, o que está em causa não é, já e só, o referido interesse público, antes tem, ainda e também, 
uma «(…) óbvia função defensiva e preventiva (…) – Cfr. Pedro Machete, in obra cit., pag. 318. Isto 
porque a fonte da obrigação tributária é a própria lei o que faz com que, com particular acuidade, «(…) 
o procedimento administrativo destinado a declarar o crédito tributário (…) tenha como finalidade 
central a investigação dos factos tributáveis, com vista à sua prova e caracterização (…)”.

V. Por consequência, o que se impõe, desde logo, extrapolar é que, para além do que sucede com 
o direito de ser ouvido plasmado no CPA, respeitando “(…) apenas às questões que importam à deci-
são que vier a ser tomada, isto é, ao objecto do procedimento tal como configurado antes da decisão 
final” e, independentemente do sentido desta, o interesse prosseguido pelo instituto em causa é, ainda 
na essência, o da descoberta da verdade material e da defesa antecipada dos interesses do contribuinte 
ou, como na obra citada e que, aqui, se acompanha, é dito: «Se a legalidade da liquidação depende do 
correcto apuramento da capacidade contributiva do contribuinte, compreende -se o interesse objectivo 
em que este colabore com a Administração fiscal a fim de prevenir futuros litígios. Por outro lado, do 
ponto de vista do contribuinte, este tem interesse em esclarecer as eventuais incertezas probatórias da 
administração fiscal antes que as mesmas sejam resolvidas num sentido contrário aos seus interesses, 
evitando, desse modo, a necessidade de recorrer da liquidação», aqui se atestando a prossecução daquela 
referida dupla função – defensiva e preventiva.

W. Secundando a doutrina referida, no procedimento tributário a “audição prévia do contribuinte 
visa garantir a defesa dos interesses deste perante o Fisco”, por um lado, no sentido de que tal defesa 
passa pelo interesse do contribuinte em esclarecer, cabalmente, a AT, sobre a situação factual com 
relevância tributária e, por outro, na efectiva “(…) valoração dos factos tributáveis de acordo com o 
princípio da verdade material”(cfr. do mesmo autor, in “Problemas Fundamentais do Direito Tributá-
rio”, pags. 318 e 322.

X. Daí que, na sequência do que se acaba de referir, “A enunciação dos pressupostos negativos 
de natureza objectiva – isto é, das situações em que, por força da lei, a audição do contribuinte é dis-
pensada (artigo 60.º, n.º 2, da Lei Geral Tributária) – conforma aquela dupla função, porquanto a ratio 
da dispensa da audição prévia reside precisamente na consideração de que, nas situações consideradas, 
os fins subjacentes à consagração da exigência daquela formalidade já se encontram realizados. Deste 
modo, a promoção da audiência nada poderia trazer de novo quer à defesa dos interesses dos contri-
buintes, quer à verdade material”.

Y. Saliente -se que, considerando a razão de ser do direito de audição prévia, com o assegurar, de 
uma melhor e mais efectiva garantia de defesa dos seus titulares, na medida em que pela respectiva 
participação na formação do acto final decidido este tenderá a ser mais substancialmente justo e cor-
recto, a preterição, contudo, apenas consubstanciará a ausência de uma formalidade essencial e, por 
isso, implicando a eliminação daquele acto final na ordem jurídica, na medida em que, no dizer do 
Acórdão do TCAS, processo n.º 1259/03, de 11.10.2005, acarrete “(…) uma lesão efectiva e real dos 
interesses ou valores protegidos pela norma violada (…)”, ou que a preterição de tal formalidade, por 
princípio essencial, se converte em não essencial ou em mera irregularidade, sem implicação ao nível 
da estabilidade do acto decidido, se independentemente do exercício de tal direito, aquele acto sempre 
tivesse de ser da mesma natureza e medida.

Z. Porque o pagamento dos tributos devidos não pode ficar, apenas, dependente da vontade dos 
contribuintes, a lei não podia deixar de prever mecanismos em resultado dos quais a AT, no exercício 
do seu poder/dever do princípio da legalidade, apurasse e cobrasse o imposto devido e não liquidado 
nem pago por motivo imputável aos sujeitos passivos, por não terem solicitado a respectiva liquidação 
e procedido ao inerente pagamento no prazo legal.

AA. Aliás em tais casos de incumprimento dos contribuintes, aquele dever de declaração e pa-
gamento previstos nos art.s 91º e 115º, nº5 referidos, dever -se -ia levantar o correspondente auto de 
notícia, para punição da infracção de natureza penal e, o Chefe de Finanças deveria, ainda, notificar o 
contribuinte para pagar o imposto em dívida no prazo de 10 dias, conforme determinava o art. 116.º 
do CIMSISSD.

BB. Ora, fazendo o enquadramento do que se vem de referir, somos levados a concluir que, no 
caso “sub judicio”, se não se entende ter ocorrido qualquer violação do direito de audição da recorrida 
que implique a anulação do acto tributário de imposto; atento, desde logo, o enquadramento legal acima 
delineado no CIMSISD, não se vislumbra que a AT tivesse qualquer espaço de conformação que lhe 
possibilitasse uma actuação final diversa daquela que empreendeu, i.e., a liquidação oficiosa do Imposto 
Municipal de Sisa, uma vez constatado o circunstancialismo que implicou a perda da isenção.

CC. O mesmo vale por dizer: verificado o condicionalismo que suporta, nos termos da lei, a perda 
da isenção, à AT não lhe resta outra forma de proceder que não a que se encontra prevista no CIMSISSD, 
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independentemente da motivação subjacente ao não acatamento dos pressupostos exigidos por lei para 
que tal perda se não verificasse.

DD. Reafirma -se que a AT não podia praticar nem outro acto de liquidação, nem este mesmo acto 
que praticou, em medida diversa, o que, por si só e dando de barato que foi preterido o seu direito de 
audição prévia  -, o que, aqui, se está a admitir como mera hipótese de trabalho  -, ele nunca teria efeitos 
invalidantes do acto tributário de liquidação oficiosa de Sisa impugnada.

EE. Como, aliás neste sentido se pronunciou recentemente a jurisprudência do TCAS, a que 
aderimos na integra, extraída do processo n.º 03379/09, de 09.02.2010.

FF. Concomitantemente, não se verificando a(s) apontada(s) ilegalidade(s), inexistem os motivos 
conducentes à anulação do acto tributário de liquidação, devendo este permanecer na sua estabilidade 
e vigência no ordenamento jurídico.

GG. Decidindo como decidiu, é nossa convicção de que a douta Sentença ora posta em crise 
incorreu em julgamento sobre a matéria de direito, consubstanciando este em errada interpretação e 
aplicação das normas legais citadas, e ainda os art. 123.º do CPPT e art. 659º nº2 do CPC, aplicável 
supletivamente.

Termos em que, e nos melhores de direito aplicáveis, deve ser dado provimento ao presente 
recurso, revogando -se a douta sentença recorrida, com o que se fará inteira JUSTIÇA.

2  - Contra -alegou a recorrida, concluindo nos termos seguintes:
A) A Alegante adquiriu, em 16/11/1999, para revenda, o prédio urbano inscrito na matriz sob o 

artigo 690, da freguesia de Silva Escura, concelho da Maia.
B) Não tendo a Alegante procedido à referida revenda no prazo de três anos, foi a mesma noti-

ficada da liquidação de Imposto Municipal de SISA acrescido dos respectivos juros, no montante de 
34.915,85 EUROS.

C) Por considerar que antes da decisão de liquidação de imposto deveria ter sido notificado nos 
termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 60.º da LGT, a Alegante veio impugnar a decisão de liquidação 
por preterição de formalidades essenciais, tendo a mesma sido julgado totalmente procedente.

D) Ora, a decisão do Tribunal “a quo” não se estriba, ao contrário de quanto invoca a Fazenda 
Pública nas suas doutas alegações, pela mera subsunção dos factos tributários ao direito aplicável e, 
nessa medida, à interpretação e aplicação das normas legais e dos regimes subsumíveis.

E) Tanto mais, e como se demonstrou, e contrariamente à interpretação interesseiramente realizada 
pela Representante da Fazenda Pública, a existência de circunstancialismos conducentes a uma alteração 
da situação de isenção de que era beneficiária a Recorrida impunha a audição prévia da mesma nos 
termos do n.º 1 do artigo 60.º da LGT.

F) No caso “decidendum”, deveria ter sido facultado ao contribuinte a possibilidade de, nos ter-
mos do referido normativo, exercício do direito de participação na formação das decisões que afectem 
directamente a sua esfera jurídica.

G) Sucede que, tal como ficou demonstrado, a Administração Pública, ao não notificar a ora re-
corrida para o exercício daquele direito, não lhe deu “conhecimento ou possibilidade de se pronunciar 
sobre a mesma”.

H) E ao não fazê -lo impossibilitou que esta carreasse circunstancialismos e vicissitudes – que de-
monstrou – e aos quais é totalmente alheia, que impedia ope legis a revenda no referido prazo de três anos.

I) Em face do que fica dito, a decisão em Recurso não merece qualquer reparo, devendo manter-
-se na Ordem Jurídica.

Assim, confirmando a decisão proferida pelo Tribunal “a quo”, farão V. Ex.ªas inteira e sã 
JUSTIÇA!

3  - O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal emitiu parecer nos seguintes 
termos:

Objecto do recurso: a questão em análise nos presentes autos é a de saber se se preteriu uma 
formalidade essencial procedimento de liquidação do imposto (direito de audição) – tese da sentença 
recorrida – ou se, pelo contrário se justifica a anulação da liquidação de Sisa por não se vislumbrar 
qualquer possibilidade de a omitida audição do contribuinte antes do acto de liquidação influenciar 
o conteúdo desta – tese da entidade recorrente.

Alega a Fazenda Pública que atento o enquadramento legal delineado no CMISISSD, não se vis-
lumbra que a Administração Tributária tivesse qualquer espaço de conformação que lhe possibilitasse 
uma actuação final diversa daquela que empreendeu, i.e, a liquidação oficiosa do Imposto Municipal 
de Sisa, uma vez constatado o circunstancialismo que implicou a perda da isenção.

E que a preterição do direito de audição prévia nunca teria efeitos invalidantes do acto tributário 
da liquidação oficiosa de Sisa impugnada.

2.Fundamentação:
A questão objecto do recurso passa pela interpretação dos arts. 60.º da Lei Geral Tributária, na 

redacção do art. 13.º da Lei n.º 16 -A/02, de 31.05 (a que o legislador conferiu expressamente carácter 
interpretativo) e 16º nº1 do CIMSISSD
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Dispõe o art. 60º da Lei Geral Tributária que «1 – A participação dos contribuintes na formação 
das decisões que lhes digam respeito pode efectuar -se, sempre que a lei não prescrever em sentido 
diverso, por qualquer das seguintes formas: a) Direito de audição antes da liquidação; b) Direito 
de audição antes do indeferimento total ou parcial dos pedidos, reclamações, recursos ou petições; 
c)Direito da audição antes da revogação de qualquer benefício ou acto administrativo em matéria 
fiscal; d) Direito de audição antes da decisão de aplicação dos métodos indirectos; e) Direito de au-
dição antes da conclusão do relatório da inspecção tributária. 2 – É dispensada a audição no caso de 
a liquidação se efectuar com base na declaração do contribuinte ou a decisão do pedido, reclamação, 
recurso ou petição lhe for favorável. 3 – Tendo o contribuinte sido anteriormente ouvido em qualquer 
das fases do procedimento a que se referem a alínea b) a alínea e) do n.º 1, é dispensada a sua audição 
antes da liquidação, salvo em caso de invocação de factos novos sobre os quais ainda se não tenha 
pronunciado. (…)

A doutrina e a jurisprudência têm vindo a sublinhar que a preterição daquela formalidade pode, 
em certos e específicos casos, degradar -se em formalidade não essencial e, portanto, ser omitida sem 
que daí resulte qualquer ilegalidade determinante da anulação do acto.

Assim não se justificará a anulação do acto nos casos «em que se apure no processo contencioso 
que, se ela tivesse sido realizada, o interessado não teria possibilidade de apresentar elementos novos 
nem deixou de pronunciar -se sobre questões relevantes para determinar o conteúdo da decisão final, 
ou acabou por ter oportunidade de pronunciar -se em procedimento de segundo grau (reclamação 
graciosa ou recurso hierárquico), sobre questões sobre as quais foi indevidamente omitida a audiência 
no procedimento de primeiro grau»  - cfr. Diogo Leite Campos, Benjamim da Silva Rodrigues e Jorge 
Lopes de Sousa, Lei Geral Tributária Anotada, 3.ª edição, pag. 290.

Mas a degradação daquela formalidade em formalidade não essencial só ocorrerá quando, atentas 
as circunstâncias, a intervenção do interessado se tornou inútil, porque o contraditório já se encontre 
assegurado, seja porque não haja nada sobre que se pudesse pronunciar, seja porque, independente-
mente da sua intervenção e das posições que o mesmo pudesse tomar, a decisão da administração só 
pudesse ser aquela que foi tomada (Vide neste sentido Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo 
de 03.03.2004, recurso 1240/02, in www.dgsi.pt).

Ora, tanto quanto se apura da decisão recorrida, parece não ter sido essa a hipótese dos autos.
Com efeito refere -se na sentença recorrida que embora a liquidação tenha decorrido do facto da 

Administração Fiscal ter concluído que a impugnante não procedeu à revenda do prédio no prazo de 
três anos, a verdade é que em situações análogas, o contribuinte deverá ser sempre ouvido, porquanto 
a não revenda do imóvel dentro do prazo fixado na lei, pode resultar de factos exteriores à vontade do 
proprietário, designadamente por ocorrerem situações consubstanciadas no justo impedimento, situ-
ação que aconteceu nestes autos, tendo em conta que foi proposta uma acção de anulação da venda 
do prédio em questão, conforme documentos que se encontram junto aos autos.

Em situação como a descrita sempre se poderia questionar se o conteúdo da decisão seria o 
mesmo caso tivesse havido lugar à audição da então impugnante.

E, assim sendo, haveria de concluir -se que o direito de audiência não podia deixar de ser asse-
gurado.

Nestes termos sou de parecer que o presente recurso não merece provimento, devendo confirmar-
-se o julgado recorrido

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
 - Fundamentação  -
4 – Questão a decidir
É a de saber se, como julgado, a falta de audição do contribuinte em momento anterior à liquidação 

oficiosa de SISA por caducidade da isenção, nos termos do artigo 60.º da Lei Geral Tributária (LGT), 
determina a anulabilidade da liquidação.

5 – Matéria de facto
Na sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto objecto do presente recurso foram dados 

como provados os seguintes factos:
1 – Por carta datada de 19.09.2003 foi a impugnante notificada para proceder ao pagamento de 

sisa, juros compensatórios e coima, respeitante à compra do artº U – 690 pelo valor de € 349.158,52, 
cfr. fls. 15 do PA e que aqui se dá por reproduzida.

2 – De acordo com a escritura celebrada em 16.11.1999 no 1º Cartório Notarial de santo Tirso, 
no acto de compra, foi declarado pela impugnante, que o prédio em causa se destinava a revenda.

3 – A impugnante não revendeu o prédio no prazo de três anos.
4 – Dá -se aqui por reproduzido o termo de liquidação de sisa e constante do PA a fls. 16.
5 – A impugnante não foi notificada para o exercício do direito de audição no âmbito da liqui-

dação ora em crise.
6 – Apreciando.
6.1. Da preterição do dever de audição prévia à liquidação nos termos do artigo 60.º da LGT
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A sentença recorrida, a fls. 200 a 203 dos autos, julgou procedente a impugnação judicial deduzida, 
anulando a liquidação impugnada, em razão de preterição de uma formalidade essencial, por violação 
ao art. 60º n.º 1 alínea c) da LGT.

Fundamentou -se o decidido na consideração de que embora a liquidação tenha decorrido do 
facto da Administração Fiscal ter concluído que a impugnante não procedeu à revenda do prédio no 
prazo de três anos, a verdade é que em situações análogas, o contribuinte deverá ser sempre ouvido, 
porquanto a não revenda do imóvel dentro do prazo fixado na lei, pode resultar de factos exteriores à 
vontade do proprietário, designadamente por ocorrerem situações consubstanciadas no justo impedi-
mento, situação que aconteceu nestes autos, tendo em conta que foi proposta uma acção de anulação 
da venda do prédio em questão, conforme documentos que se encontram junto aos autos (cfr. sentença 
recorrida, a fls. 203 dos autos).

Alega, contudo, a recorrente, em síntese, que, no caso sub judice, nem se verificou qualquer 
violação do direito de audição, nem a preterição deste, a existir, se consubstancia na preterição de 
uma formalidade essencial, porquanto atento, desde logo, o enquadramento legal acima delineado no 
CIMSISD, não se vislumbra que a AT tivesse qualquer espaço de conformação que lhe possibilitasse 
uma actuação final diversa daquela que empreendeu, i.e., a liquidação oficiosa do Imposto Municipal 
de Sisa, uma vez constatado o circunstancialismo que implicou a perda da isenção (cfr. as conclusões 
das alegações de recurso supra transcritas).

O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal, no seu parecer junto aos autos e 
supra transcrito, pronuncia -se no sentido do não provimento do recurso, por entender que em situação 
como a descrita sempre se poderia questionar se o conteúdo da decisão seria o mesmo caso tivesse 
havido lugar à audição da então impugnante, razão pela qual entende que haveria de concluir -se que 
o direito de audiência não podia deixar de ser assegurado.

Também a recorrida, contra -alegando, salienta que a existência de circunstancialismos conducentes 
a uma alteração da situação de isenção de que era beneficiária a Recorrida impunha a audição prévia 
da mesma nos termos do n.º 1 do artigo 60.º da LGT (cfr. conclusão E) das suas contra -alegações).

Vejamos.
Consta do probatório fixado (cfr. o seu n.º 5) que a Administração tributária não notificou o 

contribuinte para audiência prévia antes da liquidação do imposto, restringindo -se o presente recurso 
à questão de saber se a preterição de tal dever deve determinar a anulabilidade do acto de liquidação, 
como decidido, ou se, pelo contrário, se deve ter como mera irregularidade sem eficácia invalidante, 
isto no caso de se entender ser aqui obrigatória, como alega a recorrente.

Atento o disposto no artigo 60.º da Lei Geral Tributária (LGT) manifesto é que a audição do 
contribuinte pela Administração em momento anterior à liquidação não estava dispensada (cfr. o n.º 2 
e 3 do artigo 60.º da Lei Geral Tributária), antes lhe era imposta pela alínea a) do n.º 1 do mesmo 
preceito legal.

A doutrina e a jurisprudência têm vindo, contudo, a sublinhar que a preterição do dever de audição, 
pode, em certos casos, degradar -se em formalidade não essencial e, portanto, ser omitida sem que daí 
resulte qualquer ilegalidade determinante da anulação do acto, não se justificando tal anulação nos 
casos «em que se apure no processo contencioso que, se ela tivesse sido realizada, o interessado não 
teria possibilidade de apresentar elementos novos nem deixou de pronunciar -se sobre questões rele-
vantes para determinar o conteúdo da decisão final, ou acabou por ter oportunidade de pronunciar -se, 
em procedimento de segundo grau (reclamação graciosa ou recurso hierárquico), sobre questões sobre 
as quais foi indevidamente omitida a audiência no procedimento de primeiro grau»  - cfr. Diogo Leite 
Campos, Benjamim da Silva Rodrigues e Jorge Lopes de Sousa, in Lei Geral Tributária Anotada, 3.ª 
edição, pág. 290.

Não obstante, como se consignou no acórdão deste Supremo Tribunal Administrativo de 10 de 
Novembro de 2010 (rec. 671/10), e se reiterou no Acórdão de 11 de Maio de 2011 (rec. n.º 833/10), 
«A preterição da formalidade que constitui o facto de não ter sido assegurado o exercício do direito de 
audiência só pode considerar -se não essencial se se demonstrar que, mesmo sem ela ter sido cumprida, 
a decisão final do procedimento não poderia ser diferente».

No caso dos autos, como decorre na sentença recorrida e bem sublinha o Excelentíssimo Procurador-
-Geral Adjunto no seu parecer junto aos autos, o que motivou o tribunal “a quo” a decidir no sentido de 
que a omissão do dever de audição se consubstanciava na preterição de uma formalidade essencial foi 
a circunstância de se lhe afigurar ter acontecido nos autos uma situação de “justo impedimento” para a 
não revenda do imóvel no prazo de três anos, mercê da interposição de acção de anulação da venda do 
prédio, facto este que hipoteticamente poderia determinar que a decisão final do procedimento pudesse 
ser outra que não a da liquidação do imposto.

Ora, não obstante o disposto no artigo 16.º 1.º do Código do Imposto Municipal de Sisa e do Im-
posto sobre Sucessões e Doações (CIMSISD) e demais disposições deste normativo legal citadas pela 
recorrente, não pode excluir -se, em face dos princípios estruturantes do sistema fiscal português, que 
num caso como o dos autos a invocação e prova do justo impedimento para a revenda dentro do prazo 



2052

fosse determinante de decisão procedimental diversa, daí que não mereça censura a sentença recorrida 
que, deste circunstancialismo, julgou ter sido preterida uma formalidade essencial, determinante da 
anulação do acto de liquidação sindicado.

Conclui -se, pois, que o recurso não merece provimento.
 - Decisão  -
7  - Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do 

Supremo Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso, confirmando a decisão recorrida.
Sem custas, pois que a recorrente delas estava isenta à data da apresentação da petição de im-

pugnação.

Lisboa, 16 de Novembro de 2011. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Francisco Rothes — 
Dulce Neto. 

 Acórdão de 16 de Novembro de 2011.

Assunto:

Oposição à execução. Indeferimento liminar. Omissão de pronúncia. Nulidade por 
falta de fundamentação.

Sumário:

 I — A nulidade de sentença por omissão de pronúncia só ocorre quando o tribunal 
deixar de apreciar questão que devia conhecer (artigos 668.º, n.º 1, alínea d) e 
660.º, n.º 2 do CPC).

 II — Não padece de nulidade por omissão de pronúncia o despacho recorrido que não 
tomou conhecimento do mérito da oposição por ter julgado verificado fundamento 
legal de rejeição liminar da oposição.

  Poderá eventualmente ocorrer erro de julgamento da decisão recorrida, determi-
nante da respectiva revogação, mas não nulidade desta.

 III — A nulidade resultante da falta de fundamentação apenas se verifica quando haja falta 
absoluta de fundamentos, e não quando a justificação seja apenas deficiente.

 IV — Alegando o oponente não ser responsável pela dívida exequenda proveniente de 
IRS, nomeadamente por não ter vendido um lote de terreno, supostamente gerador 
das mais valias, tal fundamento não encontra enquadramento em qualquer uma 
das situações previstas nas alíneas b) e i) do n.º 1 do referido artº 204º, tendo 
antes a ver com a ilegalidade em concreto da liquidação, que não é fundamento 
da oposição à execução fiscal, salvo se a lei não assegurar meio judicial de im-
pugnação ou recurso contra esse acto.

Processo n.º 584/11 -30.
Recorrente: Carlos Alberto Antunes Gregório.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pedro Delgado.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo

1 – Carlos Alberto Antunes Gregório, com os sinais dos autos, vem recorrer para este Supremo 
Tribunal do despacho proferido pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra, que lhe indeferiu limi-
narmente a oposição à execução fiscal por dívidas de IRS, (mais valias) referente a 2006.

Termina as suas alegações de recurso, formulando as seguintes conclusões:
«1 - Lê -se do douto despacho recorrido, que a oposição foi fundamentada na ilegalidade em 

concreto do acto tributário e que não se baseou em qualquer dos fundamentos previstos no n.º 1. do 
artº 204 do CPPT.

2 - Mais se considerou, que o recorrente deduziu impugnação judicial contra o mesmo acto e com 
os mesmos fundamentos, o que determina a rejeição liminar da oposição.

3 - Porém, o douto despacho não especifica os fundamentos de facto e direito em que assenta, 
o que constitui uma nulidade nos termos do artº 125, n.º 1 do CPPT e artº 668, n.º 1 -b) do CPC, que 
desde já se invoca.
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4 - Por outro lado, o recorrente também não se conforma com este douto entendimento, na medida 
em que, deduziu impugnação como reacção à liquidação de IRS, com base em ilegalidade, ao abrigo dos 
artºs 97, n.º 1—a) e 99—a) e d) do CPPT, enquanto que na oposição, como reacção à execução fiscal, 
invocou também ilegitimidade (para além de ilegalidade), nos termos do artº 204, n.º 1 — a), b), h) e i), 
que só em sede de oposição pode ser apreciada.

5 - Em face da factualidade que descreveu e comprovou (constante do artº 4 desta motivação de 
recurso e para a qual se remete), o recorrente alegou não ser o próprio devedor do tributo, que nem 
sequer existe, o que tipifica, do seu ponto de vista, ilegitimidade substantiva, que não tem a ver com 
a legalidade (propriamente dita) da liquidação da dívida exequenda e que deveria ter sido apreciada 
pelo Tribunal.

6 - O mesmo se diga da inexigibilidade da dívida, que é também fundamento de oposição, salvo 
melhor opinião.

7 - Inexistindo pronúncia sobre a questão suscitada, o douto despacho recorrido, enferma de nu-
lidade, nos termos do artº 668, n.º 1 -d) do CPC, que se invoca.

8 - Quanto ao segundo argumento, afigura -se também não existir uma situação de litispendência, 
pois com a impugnação judicial, o recorrente pretende que seja declarada a nulidade ou anulada a 
liquidação de IRS (por ilegalidade da liquidação e da actuação da Administração Fiscal e inexistência 
do facto tributário).

9 - Com a oposição, o recorrente pretende a extinção da execução (por ilegitimidade e até inexi-
gibilidade da dívida).

10 - Se o recorrente invocou os mesmos vícios em ambas as acções, o facto resulta (e é quase 
inevitável) da própria exposição, em face das peculiares características da factualidade concreta.

11 - Todavia, julga o recorrente que nada impede, que o Tribunal possa conhecer apenas dos fun-
damentos que são próprios de cada uma das acções, isto é, que o Tribunal a quo possa apreciar apenas 
aqueles que são próprios da oposição.

12 - Nos termos expostos, o douto despacho recorrido violou ainda o disposto nos arts. 96, n.º 1 
e 204, n.º 1— a) e b) do CPPT.»

2. - A Fazenda Publica não apresentou contra alegações.
3. – O Exmº Magistrado do Mº Pº emitiu parecer nos seguintes termos:
«I Considerações preliminares.
A 19/11/10 foi intentada oposição à execução que dá origem ao presente recurso (fls. 5 a 26).
A 25/2/2011 veio a ser proferida decisão de indeferimento liminar por não ter sido alegado fun-

damento dos admitidos no art. 204º n.º 1 do C.P.P.T. e por, tendo o oponente suscitado vícios do acto 
tributário, se ter entendido que não era já possível proceder -se a convolação para o adequado processo, 
nos termos previstos no art. 209º alínea b) do C.P.P.T..

A 14/1/11 foi interposto recurso, em que se colocam várias questões relacionadas com a decisão 
proferida, alegadamente geradoras de nulidades, nos termos dos arts. 125º n.º 1 do C.P.P.T. e 668º, 
n.º 1 b) do C.P.C.:

 - falta de fundamentação de facto e de direito;
 - não conhecimento do fundamento de inexigibilidade da dívida e ilegitimidade (para além de 

ilegalidade), nos termos do art. 204.º n.º 1 — a), b), h) e i);
 - nulidade relacionada com o não conhecimento da questão da inexigibilidade da dívida (fls. 460 a 466).
II Delimitação do objecto do recurso.
São as respectivas conclusões da motivação de recurso delimitam o seu âmbito e objecto — art. 684º 

n.º 3 do C.P.C., subsidiariamente aplicável, nos termos do art. 2º alínea e) do C.P.P.T.
Ora, sendo de considerar a matéria que foi arguida nas conclusões 1 a 12, em que se acaba por 

defender a violação dos arts. 9º n.º 1 e 204º nº1 als. a) e b) do C.P.P.T., o recurso visa a substituição do 
despacho proferido por outro que receba liminarmente a petição de oposição.

III Interpretações em confronto.
As interpretações em confronto são, pois, as relativas aos arts. 204º n.º 1 e 209º n.º 1 do C.P.P.T., 

em termos de ser possível a rejeição ou não de oposição à execução, nomeadamente, por inexigibilidade 
da dívida e ilegitimidade, nos termos referidos nas als. a) e b) do dito art. 204.º, entendida a primeira 
como relativa a uma “dívida inexistente” face a “especificidades concretas” e última, entendida também 
face a estas última, como se tratando de uma “ilegitimidade substantiva”.

Por outro lado, quanto à norma contida no art. 96º nº1 do C.P.P.T., se é de entender que, tendo 
sido já apresentada impugnação com semelhantes fundamentos, resulta ainda haver que apreciar 
aquela matéria, sendo ainda controvertida a existência de litispendência, face aos fins em vista com a 
impugnação judicial que são a declaração de nulidade ou a anulação de liquidação de I.R.S. e com a 
oposição que é a extinção da execução.

IV Posição a adoptar.
Tratando -se de indeferimento liminar, parece inexistirem as invocadas nulidades, relacionadas 

com a falta de indicação dos factos considerados e direito aplicável.
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Sendo de considerar em que consistem as ditas “especificidades”, facilmente se extrai, da oposi-
ção apresentada e que conduziu àquele indeferimento, que aquelas eram relativas à forma como tinha 
sido realizada uma “venda” em Março de 2007 relativa ao lote de terreno que levou à liquidação do 
rendimento que foi considerado em sede de IRS, o que foi efectuado em nome do oponente, mas com 
usurpação da sua identidade, e em prejuízo de terceiros.

É certo que já se decidiu que tal é susceptível de integrar o fundamento previsto na alínea a) ou 
na alínea h) do n.º 1 do art. 204º do C.P.P.T.— assim refere o Exmº Conselheiro Jorge Lopes de Sousa, 
em nota ao C.P.P.T., II anotado e comentado, p. 358, da sua autoria.

Contudo, desde logo acrescenta que tal só é possível nos casos em que a discussão da legalidade 
da liquidação seja admissível.

Não sendo de considerar esta inadmissibilidade face a anterior impugnação que tenha sido apre-
sentada com fundamentos semelhantes, visto serem diversos os fins visados, parece que o recurso é 
de proceder.»

4. - Colhidos os vistos legais, cabe decidir.
São duas as questões jurídicas objecto do presente recurso:
 - a alegada nulidade da decisão recorrida por omissão de pronúncia e falta de fundamentação;
 - saber se a petição deve ou não ser considerada manifestamente improcedente e se verificam os 

pressupostos do indeferimento liminar;
Como se vê de fls. 451 o despacho recorrido indeferiu liminarmente a oposição com base nos 

seguintes fundamentos: «suscita -se nos autos a questão relativa ao indeferimento liminar da oposição 
por não ter sido alegado algum dos fundamentos admitidos no n.º 1, do artº 204º do Código de Proce-
dimento e Processo Tributário, já que será de considerar que não cabe, no processo de execução fiscal, 
a apreciação dos vícios do acto tributário e tendo o oponente deduzido impugnação judicial contra o 
mesmo acto e com os mesmos fundamentos, tal determina a rejeição liminar da oposição a que ora se 
procede, não sendo de efectuar a convolação dos autos para a forma adequada atenta a verificação de 
uma situação de litispendência face a idêntico pedido e causa de pedir formulado nos autos n.º 1809/10.2 
BESNT, que correm termos neste tribunal – cf. artº 209º, nº1, alínea b) do Código de Procedimento e 
Processo Tributário.»

Contra o assim decidido insurge -se o recorrente alegando em primeiro lugar nulidade do despacho 
recorrido por falta de fundamentação e omissão de pronúncia.

4. 1 Analisemos antes de mais as nulidades apontadas à decisão recorrida.
Quanto à omissão de pronúncia invoca o recorrente ter alegado não ser o próprio devedor do tributo, 

o que tipifica, do seu ponto de vista, ilegitimidade substantiva que não tem a ver com a legalidade (pro-
priamente dita) da liquidação da dívida exequenda e que deveria ter sido apreciada pelo Tribunal.

E que, do mesmo modo, alegou inexigibilidade da dívida, que é também fundamento de oposição, 
inexistindo pronúncia sobre estas questões, o que inquina o despacho recorrido de nulidade, nos termos 
do artº 668, n.º 1 -d) do Código de Processo Civil.

Mas não lhe assiste razão.
Como este Supremo Tribunal Administrativo vem entendendo, haverá omissão de pronúncia sempre 

que o tribunal, pura e simplesmente, não tome posição sobre qualquer questão que devesse conhecer, 
inclusivamente, não decidindo explicitamente que não pode dela tomar conhecimento – vide, entre 
outros, Acórdãos de 09.04.2008, recurso 756/07, e de 23.04.2008, recurso 964/06, in www.dgsi.pt.

Por outro lado resulta do artigo 209.º, n.º 1 do CPPT que «Recebido o processo, o juiz rejeitará logo 
a oposição por um dos seguintes fundamentos: a) Ter sido deduzida fora de prazo; b) Não ter sido ale-
gado algum dos fundamentos admitidos no n.º 1 do artigo 204.º; c) Ser manifesta a sua improcedência».

No caso subjudice constata -se de fls. 451 que a decisão recorrida indeferiu liminarmente a pe-
tição de oposição por entender que não foi alegado nenhum dos fundamentos admitidos no n.º 1, do 
artº 204º do Código de Procedimento e Processo Tributário e por considerar que não cabe, no processo 
de execução fiscal, a apreciação dos vícios do acto tributário.

Teve -se em conta ainda, no despacho recorrido, que o oponente deduziu impugnação judicial 
contra o mesmo acto e com os mesmos fundamentos. Resulta assim evidente que a decisão sindicada 
não conheceu do mérito da oposição, e nomeadamente da inexigibilidade da dívida e da ilegitimidade 
substantiva por considerar, ao abrigo do disposto no artº 209º, nº1, alínea b), do Código de Procedi-
mento e Processo Tributário, que os fundamentos invocados envolviam apreciação dos vícios do acto 
tributário e não integravam nenhum dos admitidos no n.º 1 do artigo 204º do Código de Procedimento 
e Processo Tributário.

Não se verifica, deste modo, qualquer omissão de pronúncia da sentença recorrida, pois que, 
invocando fundamento para a rejeição liminar da oposição, o juiz não pode apreciar o mérito desta, 
sob pena de excesso de pronúncia (1).

Poderá eventualmente ocorrer erro de julgamento da decisão recorrida, determinante da respectiva 
revogação, mas não nulidade desta.
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4.2 De igual modo, improcederá a invocada nulidade da sentença por falta de especificação dos 
fundamentos de facto e de direito que justificam a decisão (arts. 125º do CPPT e 668º, n.º 1, alínea b) 
do Código de Processo Civil).

Com efeito é jurisprudência assente que a nulidade da sentença por falta de fundamentação de 
facto ou de direito só abrange a falta absoluta de motivação da própria decisão e não já a falta de jus-
tificação dos respectivos fundamentos; isto é, a nulidade só é operante quando haja total omissão dos 
fundamentos de facto ou de direito em que assenta a decisão.

E que a insuficiência ou mediocridade da motivação é espécie diferente, que afecta o valor dou-
trinal da sentença, sujeita -a ao risco de ser revogada ou alterada em recurso, mas não produz nulidade 
 - cfr. Alberto dos Reis, CPC anotado, Vol. V, 140, bem como os Acórdãos desta secção do Supremo 
Tribunal Administrativo de 1/09/2010, recurso 653/10, 07.12.2010, recurso 1075/09 e de 02.03.2011, 
recurso 881/10, in www.dgsi.pt.

Ora o certo é que, como acima se demonstrou, no despacho recorrido estão bem explicitados os 
fundamentos de facto e de direito que se julgaram relevantes para a decisão proferida no sentido da a 
rejeição liminar da oposição.

Improcederá, pois, a arguida nulidade.
4.3 Resta proceder à análise da questão de fundo do recurso que respeita aos pressupostos do 

indeferimento liminar, nomeadamente saber se a petição deve ou não ser considerada manifestamente 
improcedente.

O recorrente argumenta não ser o próprio devedor do tributo, que nem sequer existe, o que tipifica, 
do seu ponto de vista, ilegitimidade substantiva, e também inexigibilidade da dívida exequenda.

E retira esta conclusão da factualidade exposta no n.º 4 da motivação das suas alegações de recurso, 
nomeadamente do facto de não ter vendido o lote de terreno, supostamente gerador das mais valias, que 
estão na base do imposto e de não ter estado esteve presente no Cartório de Oeiras (onde se realizou a 
alegada venda do seu terreno), venda essa que foi efectuada por pessoa que usurpou a sua identidade, 
contra a qual corre já processo crime na sequência de inquérito efectuado pela Polícia Judiciária.

Mas será que destes factos decorrem a ilegitimidade substantiva, e também inexigibilidade da 
dívida exequenda, fundamentos invocados em sede de oposição à execução?

A resposta a esta questão deverá ser negativa.
Vejamos porquê.
O artº 204º, n.º 1, al.b) do Código de Procedimento e Processo Tributário elege como fundamento 

da oposição a ilegitimidade da pessoa citada por esta não ser o próprio devedor que figura no título 
ou seu sucessor ou, sendo o que nele figura, não ter sido, durante o período a que respeita a dívida 
exequenda, o possuidor dos bens que a originaram, ou por não figurar no título e não ser responsável 
pelo pagamento da dívida.

A ilegitimidade da pessoa citada por esta não ser o próprio devedor que figura no título ou seu 
sucessor refere -se sobretudo às situações de erro na identificação do executado no acto da citação: 
citou -se pessoa diversa daquela que figura no título executivo como devedor(2).

Por outro lado a doutrina e a jurisprudência têm vindo pacífica e reiteradamente a entender que 
a ilegitimidade substantiva do oponente, fundada no facto do executado figurar no título executivo, 
mas não ter sido, durante o período a que respeita a dívida exequenda, o possuidor dos bens que a 
originaram, tem a ver apenas com os tributos incidentes sobre o rendimento ou fruição dos respec-
tivos bens. “Ou seja, só em situações de íntima relação da pessoa com o bem, nos casos contados a 
que acima se faz referência, é que é possível usar este fundamento da oposição à execução” (vide, 
por todos, Acórdãos desta Secção de 14.03.2003, recurso n.º 1473/03 e de 3/10/01, in rec. n.º 25.727 
e doutrina nele citada).

Finalmente há que considerar a ilegitimidade da pessoa citada por não figurar no título e não 
ser responsável pelo pagamento da dívida. Trata -se de fundamento que contempla os casos em que 
a execução reverteu indevidamente contra responsáveis solidários ou subsidiários pela dívida exe-
quenda.

Na hipótese vertente e na versão do recorrente, a sua ilegitimidade resultaria do facto de não ser 
responsável pela dívida, nomeadamente por não ter vendido o lote de terreno, supostamente gerador 
das mais valias.

Assim sendo é manifesto que aquela alegação (não ser responsável pela dívida, nomeadamente por 
não ter vendido o lote de terreno, supostamente gerador das mais valias) não encontra enquadramento 
em qualquer uma das situações previstas nas alíneas b) e i) do n.º 1 do referido artº 204º, tendo antes a 
ver com a ilegalidade em concreto da liquidação, que não é fundamento da oposição à execução fiscal, 
salvo se a lei não assegurar meio judicial de impugnação ou recurso contra esse acto (al. h) do referido 
normativo), situação que aqui não se verifica.

O recorrente é, pois, parte legítima porque figura no título executivo e não se verifica nenhum 
dos tipos de ilegitimidade previstos na l. b) do n.º 1 artº 204 do Código de Procedimento e Processo 
Tributário.



2056

4.4 Vem, também, invocada a inexigibilidade da dívida exequenda.
A inexigibilidade da dívida exequenda pode constituir fundamento de oposição à execução fiscal, 

nos termos do artigo 204.º, n.º 1, alínea i) do Código de Procedimento e Processo Tributário, disposição 
esta com carácter residual em que serão enquadráveis todas as situações não enquadráveis nas outras 
alíneas do mesmo número, em que há um facto extintivo ou modificativo da dívida exequenda ou que 
afecta a sua exigibilidade(3), o que não é o caso dos autos.

Na verdade toda a sua argumentação se reconduz à discussão da legalidade da concreta liquidação 
que deu causa à execução, discussão essa que lhe está precludida em sede de processo de oposição, 
como vem afirmando de forma pacífica e reiterada a jurisprudência desta secção do Supremo Tribunal 
Administrativo – cf., entre muitos outros, e por mais recentes, os Acórdãos de 22.03.2011, recurso 
749/10 e de 13.04.2004, recurso 546/10, in www.dgsi.pt., e na doutrina, Rui Duarte Morais, A Execu-
ção Fiscal, pag. 68.

Ademais o recorrente não alinha quaisquer argumentos para demonstrar em que medida é que da 
factualidade exposta no n.º 4 da motivação das suas alegações de recurso decorre a inexigibilidade da 
dívida exequenda.

O recurso deverá, também, improceder nesta parte.
É certo que no caso subjudice o recorrente alega que a execução tem por objecto uma dívida re-

ferente a um imposto que o mesmo, muito provavelmente, não deve e que decorre do facto de alguém 
ter efectuado uma venda de um imóvel usurpando a sua identidade.

Será pertinente questionar como é que, num domínio sujeito aos princípios da legalidade e da 
tutela jurisdicional efectiva, a lei não permite a apreciação de tal questão em sede de processo de exe-
cução fiscal.

Mas a esta questão se dirá que, no caso, ainda assim se mostra cumprida a garantia constitucional 
de acesso à Justiça consignada no artigo 268.º n.º 4 da Constituição da República Portuguesa.

Com efeito o contribuinte, perante uma liquidação de que discorde, pode e deve recorrer ao processo 
de impugnação judicial para aí fazer apreciar pelo Tribunal a legalidade do imposto que lhe é exigido.

Foi o que sucedeu no caso subjudice, como decorre das alegações de recurso e do despacho 
recorrido.

Em face do exposto haverá de concluir -se pela ilegalidade da dedução da oposição, dado que o 
recorrente não invocou qualquer dos fundamentos admitidos no n.º 1 do artº 204º n.º 1 do Código de 
Procedimento e Processo Tributário.

Pelo que não merece censura o despacho recorrido ao indeferir liminarmente a oposição com 
fundamento no disposto na alínea b) do n.º 1 do artº 209º do Código de Procedimento e Processo Tri-
butário e ao não ordenar a convolação dos autos para a forma adequada, atenta a verificação de uma 
situação de litispendência face a idêntico pedido e causa de pedir formulado nos autos de impugnação 
n.º 1809/10.2 BESNT.

5. Nestes termos, acorda -se em negar provimento ao recurso e manter o despacho recorrido.
Custas pelo recorrente.

Lisboa, 16 de Novembro de 2011. — Pedro Delgado (relator) — Ascensão Lopes — Casimiro 
Gonçalves.

(1) Acórdão Supremo Tribunal Administrativo de 30.10.2010, recurso 199/10, in www.dgsi.pt.
(2) Alfredo José de Sousa e José da Silva Paixão, Código de Procedimento e de Processo Tributário Anotado, pag. 488.
(3) Neste sentido Jorge Lopes de Sousa no seu CPPT anotado, 5ª edição, vol. II, pag. 369. 

 Acórdão de 16 de Novembro de 2011.

Assunto:

Cumulação de impugnações. artigo 104.º do CPPT. Identidade dos fundamentos de 
facto e de direito. Caducidade do direito à liquidação.

Sumário:

 I — Nos termos do artigo 104.º do CPPT a cumulação de impugnações de actos tri-
butários diversos requer, designadamente, a identidade dos fundamentos de facto 
e de direito invocados.
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 II — Inexistindo invocação de fundamentos de facto e de direito comuns a todos os ac-
tos tributários não podem estes ser impugnados cumulativamente, mas não obsta 
à cumulação a invocação, a par dos fundamentos comuns, de algum ou alguns 
fundamentos que respeitem apenas a alguns dos actos impugnados, pois que o 
artigo 104.º do CPPT não exige uma identidade plena ou total dos fundamentos 
invocados, nem a coexistência, a par dos fundamentos comuns, de um fundamento 
específico de anulação de alguns dos actos impugnados frusta a ratio da admissi-
bilidade legal da cumulação de impugnações (economia de meios e uniformidade 
de decisões).

Processo n.º 608/11 -30.
Recorrente: Emerson Marcelo Grandi.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Isabel Marques da Silva.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
Relatório
1 – Emerson Marcelo Grandi, com os sinais dos autos, recorreu para o Tribunal Central 

Administrativo da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, de 15 de Novembro 
de 2010, que por julgar verificada a excepção dilatória de cumulação ilegal de pedidos que obsta 
ao conhecimento do mérito da causa absolveu a Fazenda Pública da instância, nos termos dos 
artigos 493.º, n.º 1 e 2 e 494.º do Código de Processo Civil, aplicáveis ex vi do artigo 2.º alínea e) 
do CPPT.

O recorrente terminou as suas alegações de recurso formulando as seguintes conclusões:
a) A identidade dos fundamentos de facto e de direito exigido pelo art. 104.º do CPPT, não cor-

responde a igualdade de factos e de normas jurídicas aplicadas a cada uma das impugnações;
b) A caducidade enquanto fundamento do direito de impugnar uma liquidação tributária é uma 

questão de facto e não uma questão de direito;
c) Sendo a caducidade uma questão de facto e tendo as impugnações intentadas pelo recorrente 

uma identidade real, quanto aos fundamentos comuns, terá de se concluir que não houve violação do 
preceituado no artº 104º do CPPT;

d) A identidade de fundamentos de direito, consubstancia uma identidade dos efeitos jurídicos 
que se pretende obter com as impugnações ou com os pedidos efectuados, e não uma identidade das 
normas violadas ou dos vícios imputados a cada uma das liquidações;

e) Consubstanciando a caducidade uma questão de facto, a sua declaração, sem mais, não produz 
qualquer efeito jurídico, nem determina uma inexistência de identidade dos fundamentos de direito 
nos termos do art. 104.º do CPPT;

f) O que pretendeu o Recorrente foi a anulação de todas as liquidações e foi isso que pediu, inde-
pendentemente dos fundamentos, pelo que não existiu qualquer violação do preceituado no art.º 104.º 
do CPPT;

g) Uma correcta interpretação do art. 104.º do CPPT e uma correcta subsunção dos factos ao 
direito, determinava a admissão das impugnações apresentadas e prosseguimento dos autos.

h) Não há uma cumulação ilegal de pedidos de impugnação apresentada pelo Recorrente, pelo 
que não poderia o Tribunal “a quo” absolver a Fazenda Pública da Instância.

i) Termos em que deverá ser anulado o douto despacho de fls. 299 e seguintes e substituído por 
outro que determine o prosseguimento dos autos.

Nestes termos e nos demais de direito requer -se a Vossa Excelências que admitam o presente re-
curso interposto da decisão de fls. 299 e seguintes, por provado, e por via dele determinem a anulação 
do douto despacho recorrido.

2 – Não foram apresentadas contra -alegações.
3 – Por Acórdão de 5 de Maio de 2011 o Tribunal Central Administrativo Norte declarou -se 

incompetente em razão da hierarquia para conhecer do recurso e competente para o efeito o Supremo 
Tribunal Administrativo (cfr. acórdão de fls. 343 a 346 dos autos), a quem os autos foram remetidos 
precedendo requerimento nesse sentido (fls. 340 dos autos).

4  - O Excelentíssimo Procurador -Geral adjunto junto deste Tribunal emitiu parecer nos seguintes 
termos:

Objecto do recurso: decisão de absolvição da Fazenda Pública da instância de impugnação judicial 
deduzida contra liquidações de IRS (anos 2000 a 2005)

FUNDAMENTAÇÃO
1. A epígrafe da norma constante do art. 104.º CPPT é equívoca ao referir -se a cumulação de pe-

didos, apesar de a sua previsão apontar para uma cumulação de actos tributários, que justificaria uma 
diferente epígrafe de cumulação de impugnações
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Os requisitos legais de verificação cumulativa:
a) identidade da natureza dos tributos
b) identidade dos fundamentos de facto e de direito
c) identidade do tribunal competente para a decisão
A identidade dos fundamentos de facto não significa uma identidade fáctica absoluta, bastando 

uma identidade da questão jurídico -tributária sob apreciação (cf. Jorge Lopes de Sousa Código de 
Procedimento e de Processo Tributário Volume I 2006 p. 760)

2. No caso concreto:
a) inexiste identidade de fundamentação de facto e de direito, na medida em que na impugnação 

judicial das liquidações de IRS (anos 2000 a 2002) é invocado um fundamento específico, omitido nas 
restantes impugnações: caducidade do direito à liquidação

b) a caducidade do direito à liquidação configura uma questão jurídica (traduzida num binómio 
causa de pedir/pedido) à qual subjazem factos distintos daqueles que terão relevância para a apreciação 
das restantes questões

c) o recorrente não aproveitou o convite formulado pelo tribunal para a indicação dos pedidos 
(cada um correspondendo à apreciação da legalidade de um acto tributário) que pretendia ver apreciados 
no processo, em conformidade com imperativo legal (despachos fls. 272 e 280; art. 47º nº5 CPTA/art. 
2º alínea c) CPPR)

d) A falta de indicação dos pedidos determina a absolvição da instância quanto a todos os pedidos, 
na medida em que o tribunal não pode sobrepor -se ao sujeito passivo na eleição dos actos tributários 
cuja legalidade deva ser apreciada

CONCLUSÃO
O recurso não merece provimento.
A decisão impugnada deve ser confirmada
Notificadas as partes do parecer do Ministério Público (fls. 358 a 360 dos autos), nada vieram 

dizer.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
Fundamentação
5 – Questão a decidir
É a de saber se, como decidido, houve ilegal cumulação de impugnações, por inexistência de 

identidade de fundamentos de facto e de direito tal como requerido pelo artigo 104.º do Código de 
Procedimento e de Processo Tributário (CPPT), justificativa da absolvição da instância da Fazenda 
Pública.

6 – Apreciando
6.1 Da ilegal cumulação de impugnações
A sentença recorrida, a fls. 300 a 303 dos autos, julgou verificada a excepção dilatória – cumu-

lação ilegal de pedidos – suscitada oficiosamente a fls. 272 e determinou a absolvição da instância da 
Fazenda Pública, por ter entendido que a apreciação da legalidade das liquidações não depende unica-
mente da apreciação das mesmas circunstâncias de facto e dos mesmos fundamentos de direito, pois 
que se relativamente aos fundamentos comuns, a identidade é real, tal não ocorre com a caducidade 
do direito à liquidação, que constitui fundamento específico de impugnação da liquidação de IRS dos 
anos de 2000 a 2003 (cfr. sentença recorrida a fls. 302 dos autos).

O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal no seu parecer junto aos autos 
e supra transcrito defende a manutenção do julgado recorrido

Discorda do decidido o recorrente, alegando, em síntese, não haver violação do disposto no ar-
tigo 104.º do CPPT, porquanto a identidade dos fundamentos de facto e de direito exigido pelo art. 104.
º do CPPT, não corresponde a igualdade de factos e de normas jurídicas aplicadas a cada uma das im-
pugnações, que a caducidade enquanto fundamento do direito de impugnar uma liquidação tributária é 
uma questão de facto e não uma questão de direito e sendo a caducidade uma questão de facto e tendo 
as impugnações intentadas pelo recorrente uma identidade real, quanto aos fundamentos comuns, terá 
de se concluir que não houve violação do preceituado no artº 104º do CPPT.

Vejamos.
O ora recorrente, na petição inicial de impugnação que deduziu contra as liquidações adicionais 

de IRS referentes aos anos de 2000 a 2005, concluiu pedindo (cfr. petição inicial de impugnação, a 
fls. 39 e 40 dos autos):

«I) A nulidade das liquidações adicionais de IRS n.º 20095000034539, 20095000028553, 
20095000028562, 20095000028589, 20095000028680 e 20095000029389, referentes aos anos de 
2000 a 2005, porque a administração Pública liquidou o imposto com base na acusação proferida pelo 
Ministério Público, em violação grosseira do princípio do inquisitório e do contraditório;

II) A invalidade das liquidações adicionais de IRS n.º 20095000034539, 20095000028553, 
20095000028562, 20095000028589, 20095000028680 e 20095000029389, referentes aos anos de 2000 a 
2005, foram utilizados métodos indirectos em violação do preceituado no artº 87º e seguintes da LGT;
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III) A caducidade do direito à liquidação do IRS referente aos anos de 2000 a 2003 e a consequente 
anulação das liquidações n.º 20095000034539, 20095000028553, 20095000028562, 20095000028589, 
referentes aos anos de 2001 a 2003;

IV) Erro no apuramento da matéria tributável em sede de imposto de selo dos anos de 2000 a 2005 
devendo ser anuladas as liquidações de IRS 20095000034539, 20095000028553, 20095000028562, 
20095000028589, 20095000028680 e 20095000029389, referentes aos anos de 2000 a 2005;

V) A revogação do acto recorrido e a anulação das liquidações de IRS n.º 20095000034539, 
20095000028553, 20095000028562, 20095000028589, 20095000028680 e 20095000029389 referentes 
aos anos de 2000 a 2005, determinando -se nova liquidação do imposto com base nos rendimentos do 
ora impugnante descriminados na alínea i) das conclusões».

Controvertida nos presentes autos é a questão de saber se o pedido identificado em III – de anu-
lação das liquidações referentes aos anos de 2001 a 2003 com fundamento na caducidade do direito à 
liquidação do IRS – determina a ilegal cumulação de impugnações, pois que a causa de pedir caducidade 
do direito à liquidação apenas é invocada em relação às liquidações de IRS de 2000 a 2003 (2000 a 
2002, o articulado da petição inicial, a fls. 14 e 15 dos autos), não o sendo em relação às demais.

Sob a epígrafe Cumulação de pedidos e coligação de autores dispõe o artigo 104.º do CPPT que: 
«Na impugnação judicial podem, nos termos legais, cumular -se pedidos e coligar -se autores em caso 
de identidade da natureza dos tributos, dos fundamentos de facto e de direito invocados e do tribunal 
competente para a decisão».

Resulta claro do transcrito preceito legal que sem fundamentos de facto e de direito comuns a 
todas as liquidações não podem estas ser impugnadas cumulativamente, o que bem se compreende pois 
que de outro modo não se justificaria a respectiva cumulação, motivada essencialmente por razões de 
economia de meios e que contribui para a uniformidade de decisões (cfr. JORGE LOPES DE SOUSA, 
Código de Procedimento e de Processo Tributário Anotado e Comentado, Volume II, 6.ª edição, Lisboa, 
Áreas Editora, 2011, p. 180 – nota 2 ao art. 104.º do CPPT).

Obstará, contudo, o artigo 104.º do CPPT a que, sendo invocados fundamentos de facto e de direito 
comuns a todas as liquidações impugnadas, se invoque em relação a algumas delas algum fundamento 
específico, no caso dos autos a caducidade do direito à liquidação?

Não nos parece.
A invocação de fundamentos de anulação específicos de alguma das liquidações impugnadas, a 

par de fundamentos comuns a todas elas, não obsta a que haja identidade de fundamentos de facto e 
de direito invocados e que se realizem os fins tidos em vista com a admissibilidade da cumulação de 
impugnações de actos tributários diversos – razões de economia de meios e de uniformidade de decisões, 
como se disse já. É certo que tal identidade não será uma identidade plena, total, pois há um fundamento 
apenas parcialmente comum, mas nem o artigo 104.º exige a plena e total identidade de fundamentos 
de facto e de direito invocados nem a coexistência, a par dos fundamentos comuns, de um fundamento 
específico de anulação de algumas das liquidações impugnadas frusta a ratio da admissibilidade legal 
da cumulação de impugnações.

Ao invés, impor ao impugnante que deduza impugnações separadas relativamente aos anos de 
2000 a 2003, por um lado, na qual invoque para além dos demais fundamentos a caducidade do direito 
à liquidação, e aos anos de 2004 e 2005, por outro, na qual invoque apenas os fundamentos comuns a 
todas as liquidações de IRS, parece solução irrazoável, tanto pelo desperdício de meios que propicia, 
como pelo risco de contradição de julgados que encerra, razão pela qual deve tal solução se ter como 
não querida pelo legislador, que se presume que consagrou as soluções mais acertadas e soube exprimir 
o seu pensamento em termos adequados (artigo 9.º n.º 3 do Código Civil).

Entendemos, pois, o requisito da identidade dos fundamentos de facto e de direito invocados 
do qual o artigo 104.º do CPPT faz depender a admissibilidade da cumulação de impugnações como 
exigindo que entre todas as impugnações cumuladas se verifiquem fundamentos comuns, mas também 
como não obstando a que a par dos fundamentos comuns seja invocado algum ou alguns específicos 
de alguma ou algumas das impugnações.

Pelo exposto, haverá que conceder provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida, baixando 
os autos ao tribunal “a quo” para conhecimento do mérito da impugnação, se a tal nada mais obstar.

Decisão
7  - Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do 

Supremo Tribunal Administrativo, em conceder provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida 
e julgar não verificada a excepção de ilegal cumulação de pedidos, baixando os autos ao tribunal “a 
quo” para conhecimento do mérito da impugnação, se a tal nada mais obstar.

Sem custas, pois a recorrida não contra -alegou.

Lisboa, 16 de Novembro de 2011. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Francisco Rothes —An-
tónio Calhau. 
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 Acórdão de 16 de Novembro de 2011.

Assunto:

Impugnação judicial. IVA. Base de incidência. Taxa de exibição de publicidade. Reenvio 
prejudicial TJUE.

Sumário:

Suscitada em processo que corra na jurisdição nacional questão de interpretação de 
normas da União Europeia, cumpre ao tribunal nacional decidir da pertinência das 
questões levantadas e da necessidade de decisão prejudicial do Tribunal de Justiça 
da União, a provocar nos termos do processo de reenvio prejudicial.

Processo: 636/11 -30.
Recorrente: TVI — Televisão Independente, S. A.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Ascensão Lopes.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1– Relatório –
A TVI – TELEVISÃO INDEPENDENTE, S.A., com os sinais dos autos, recorre para este Supremo 

Tribunal da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra, de 16 de Setembro de 2010, que 
julgou improcedente a impugnação judicial por si deduzida contra o acto de indeferimento expresso do 
pedido de “reclamação graciosa” do acto de auto -liquidação de IVA relativo ao mês de Janeiro de 2007.

Apresentado, o recurso, inicialmente, no TCA - Sul foi objecto de acórdão de 03/05/2011, no qual 
este Tribunal se declarou incompetente em razão da hierarquia para dele conhecer após o que foram os 
autos remetidos este STA que vistas as conclusões de recurso entende estar em causa apenas matéria 
de direito competindo -lhe apreciar o recurso.

Foram apresentadas as seguintes conclusões:
1. O montante da taxa de exibição deve ser excluído do valor tributável para efeitos de IVA, por-

quanto assim o impõem o artigo 16.º, n.º 1 e n.º 6, alínea c) do CIVA, o artigo 11.º, A, n.º 1, alínea a) 
e n.º 3, alínea c) da Sexta Directiva (Directiva 77/388/CE do Conselho, de 17.05.1977) e bem assim a 
jurisprudência emanada do TJCE.

2. A taxa de exibição devida pelos anunciantes é liquidada, por substituição tributária, pelos opera-
dores ou distribuidores de televisão que a tem que entregar ao Estado no prazo referido no artigo 52.º do 
Decreto -lei n.º 227/2006, e informar o mesmo sobre: teor das exibições, identificação dos anunciantes, 
importância sobre a qual recaiu a taxa e montantes de contribuição liquidados a cada anunciante.

3. No caso em apreço não ocorre retenção na fonte, contrariamente ao pressuposto de que parte 
o Tribunal “a quo” e que normalmente está associado ao mecanismo da substituição.

4. A melhor doutrina considera haver substituição tributária quando a lei determina que um dado 
sujeito passivo se substitua àquele relativamente ao qual se verificou o facto tributário, ocupando o seu 
lugar na obrigação de imposto e, via de regra, beneficiando do direito de haver aquilo que pagou.

5. Alexandre do Amaral distingue claramente entre “sujeito passivo por débito próprio” e o “su-
jeito passivo por débito alheio”, sendo o sujeito passivo por débito próprio aquele em que confluem as 
qualidades de sujeito passivo e contribuinte, enquanto o sujeito passivo por débito alheio é aquele que, 
sendo embora sujeito passivo, não é contribuinte. O ilustre autor dá como exemplo deste último caso o 
substituto tributário, qualidade que a ora Recorrente assume por força da lei no presente caso.

6. Todos os autores são unânimes em considerar que a substituição fiscal não se confunde com 
a retenção e em afirmar que a substituição não é ditada por nenhum princípio de equilíbrio ou justiça, 
mas tão só por um princípio de eficácia, ou seja, por razões de natureza técnica (vg. Um pagamento 
mais rápido ao estado, a redução do número de sujeitos, etc.).

7. De acordo com o probatório, a Recorrente prestou serviços de publicidade, emitiu facturas aos 
seus clientes anunciantes, exigiu -lhes a taxa de 4% a que alude o decreto -Lei n.º 227/2006 e liquidou IVA 
sobre o valor dos serviços prestados e ainda sobre o montante arrecadado dos 4%, entregando -o ao Estado.

8. Mais se provou que a Recorrente contabilizou os montantes referentes à taxa de exibição acima 
referida em contas de terceiros, i.e., em contas transitórias referentes a cada um dos seus próprios clientes.

9. Não obstante a prova dos referidos factos, entendeu o M.º juiz “a quo” não se dever aplicar 
ao caso em apreço o disposto na alínea c) do n.º 6 do artigo 16.º do CIVA, porquanto, na sua óptica, o 
obrigado, ao efectuar a liquidação do tributo aos anunciantes e na medida em que recebe as quantias 
apuradas, fica constituído na posição de devedor do mesmo e, não suportando o encargo tributário, não 
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pode pretender que tais quantias pagas aos titulares do crédito sejam efectuadas em nome e por conta 
do destinatário do serviço.

10. Ora, salvo o devido respeito, não tem o M.º Juiz “a quo” razão e desde logo porque, receba ou 
não (e em tempo) dos anunciantes, a recorrente tem sempre que entregar o montante da contribuição 
ao Estado, o que resulta expressamente do artigo 52.º do decreto -lei n.º 227/2006, além de que sempre 
que a Recorrente recebe tais montantes – e é o mais comum – recebe -os a título de direito de regresso 
sobre os seus clientes.

11. O substituto realiza uma prestação que constitui objecto de uma obrigação alheia, i.e., do subs-
tituído, que é quem realiza o facto tributário. O substituto, embora seja devedor, “não preencheu o facto 
tributário, mas outro pressuposto de facto conexo ao facto gerador (Diogo Leite de Campos, ob. cit.).

12. Ao indicar ao Estado o nome dos anunciantes, ao calcular o valor das contribuições devidas 
pelos mesmos, ao recolher junto deles tais valores e entrega -los ao Estado, é evidente que a Recorrente 
entrega uma contribuição em nome e por conta de outrem.

13. O momento exacto em que essa recolha é feita – antes ou depois do prazo definido no ar-
tigo 52.º do referido Decreto -lei n.º 227/2006 para entrega ao Estado, ou seja, saber se estamos perante 
um adiantamento ou perante um reembolso do anunciante devidamente registado em conta de terceiros 
transitórias – não pode alterar o facto de, perante o Estado, tratar -se sempre de um pagamento que, 
embora obrigatório, é feito em nome e por conta de outrem.

14. De acordo com as conclusões da Advogada -Geral no Processo n.º C -98/05, do Tribunal de 
justiça das Comunidades Europeias (TJCE), a respeito da interpretação do artigo 11.º, A, n.º 3, alínea c) 
da Sexta Directiva: “O momento em que o imposto deve ser pago não representa, pelo contrário, um 
critério distintivo em si mesmo … Se, designadamente, o imposto for de qualificar como valor a registar 
na conta transitória, na acepção do artigo 11.º, A, n.º 3, alínea c) da sexta Directiva, não é incluído na 
matéria colectável, ainda que o fornecedor o tenha pago antes da entrega”.

15. Por conseguinte, fica claro que o momento em que o tributo é recolhido junto do cliente 
(substituído) não contende com o enquadramento desse montante na alínea c) do n.º 3 do artigo 11.º, 
A da Sexta Directiva.

16. É certo que a Recorrente, quando liquida e entrega ao Estado as quantias devidas pelos anun-
ciantes, fá -lo no interesse de terceiros e por isso mesmo é tão feliz a expressão “sujeito passivo por 
débito alheio” de Alexandre do Amaral,

17. Só em face do exposto se atenderá ao princípio da qualificação dos factos de acordo com a 
sua substância económica, aliás consagrado no n.º 3 do artigo 11.º da LGT.

18. Em face do exposto, o entendimento consagrado pelo M.º juiz “a quo” contraria o disposto 
na alínea c) do n.º 6 do artigo 16.º do CIVA e a alínea c) do n.º 3 do artigo 11.º, A da sexta Directiva, 
sendo certo de que de acordo com a orientações que tem sido seguida pelo TJCE (Chaussures Bally 
S.A. contra o Estado Belga), “a alínea c) destina -se a precisar que existem montantes que o fornecedor 
na prática recebe do comprador, mas que não deve, porém, incluir na matéria tributável, uma vez que 
só correspondem a um reembolso de despesas efectuadas pelo fornecedor no interesse do comprador 
e que não podem ser consideradas parte da contrapartida do bem entregue”.

19. No conhecido Acórdão do TJCE proferido no Processo n.º C -98/05 (Danske Bilimportorer 
contra Skatteministeriet) a respeito do Imposto Automóvel Dinamarquês, o TJCE configurou bem a 
questão e concluiu que a matrícula, embora requerida pelo distribuidor, era efectuada em nome e por 
conta do cliente, acrescentando que, sendo um pressuposto para a circulação do veículo na via pública, 
constituía um interesse exclusivo do ciente, pelo que havia lugar à aplicação do n.º 3, alínea c), do 
artigo 11, A da Sexta Directiva.

20. De acordo com as conclusões da Advogada -Geral neste processo, “se a matrícula for efec-
tuada em nome do cliente deve assumir -se que o imposto também será pago em seu nome e registado 
na contabilidade do distribuidor como conta transitória. Esta configuração da legislação fiscal está em 
perfeita conformidade com a Sexta Directiva, cujo artigo 11.º, A, n.º 3, alínea c) também contém uma 
norma expressa aplicável aos impostos sobre os montantes registados nas contas transitórias”.

21. Adaptando tais conclusões ao caso em apreço, conclui -se que a taxa de exibição se enquadra 
no “conceito comunitário de acção em nome e por conta de outrem”.

22. Em face de todo o exposto, é lícito concluir que, ao contrário do que foi sufragado pelo M.º 
Juiz “a quo”, o montante correspondente à taxa de exibição deve estar excluído da base tributável para 
efeitos de IVA.

23. Ainda que assim não se entenda, sempre se dirá que mesmo em face do artigo 16.º, n.º 1 do CIVA 
e do artigo 11.º, A, alínea a) da Sexta Directiva, as contribuições em causa não apresentam uma ligação 
directa com a prestação de serviço para que se integrem no valor da contraprestação, contrariamente ao 
que foi entendido pelo M.º Juiz “a quo”, pois as taxas de exibição não constituem uma contrapartida do 
serviço prestado pela Recorrente, nem apresentam ligação directa com a prestação do serviço.
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24. Com efeito, a contrapartida pela difusão da publicidade por parte da Recorrente – uma pres-
tação de serviços – é o pagamento do preço pelo anunciante. É esse preço que apresenta uma ligação 
directa com a prestação da Recorrente.

25. Isso sem contar com a circunstância de o facto gerador da taxa ou contribuição em apreço não 
ser idêntico ao do IVA: o primeiro (facto gerador da taxa) é a exibição de publicidade comercial nos 
moldes definidos pelo artigo 50.º, n.º 1 do Decreto -lei 227/2006 e o segundo (facto gerador do IVA) é 
toda a actividade de prestação de serviços.

26. Acresce que a actividade da Recorrente não consiste na mera exibição da publicidade comercial 
em causa e o valor pela contrapartida da prestação do serviço (preço global) não coincide com o valor 
base da taxa de exibição (preço de exibição/difusão), sendo o primeiro superior ao segundo.

27. Relativamente ao caso concreto das prestações de serviços, atente -se no Acórdão do TJCE de 
05.02.1981 (Processo n.º 154/80) onde se refere que “a matéria colectável de uma prestação de serviços 
é constituída por tudo o que é recebido em contrapartida do serviço prestado; deve, portanto, existir 
um vínculo directo entre o serviço prestado e o valor recebido para que uma prestação de serviços seja 
tributável (…)”.

28. Ora, a taxa de exibição não tem a natureza de uma contrapartida pelo serviço prestado, vi-
sando exclusivamente “o financiamento do fomento e desenvolvimento das artes cinematográficas e 
do audiovisual” sendo evidente a falta de nexo sinalagmático entre o serviço prestado aos anunciantes 
e o pagamento da taxa de exibição”.

29. Em consequência do exposto, a taxa de exibição não pode integrar o conceito de valor tribu-
tável para efeitos do artigo 16.º, n.º 1, alínea a) do CIVA.

30. Importa ainda realçar que, embora não se confunda com a taxa de exibição, a contribuição 
prevista no artigo 23.º, n.º 1 da lei n.º 42/2004 tem em comum com esta a finalidade intrínseca – o 
financiamento do desenvolvimento do cinema e do audiovisual – e o mecanismo de liquidação – por 
substituição tributária.

31. Em ambos os casos, as contribuições não apresentam qualquer ligação directa com a prestação 
do operador e, quer num caso, quer noutro, não é o substituto um “sujeito passivo por débito próprio”, 
pois quem pratica o facto tributário é o anunciante ou o operador/distribuidor.

32. Todavia, o legislador, no artigo 23.º da Lei n.º 42/2004, preocupou -se em consagrar expressa-
mente a não incidência de outros tributos sobre essa contribuição mas, pelo menos em matéria de IVA, 
esta incidência sempre ficaria afastada pelo artigo 16.º, n.º 6, alínea c) do CIVA. Á mesma conclusão 
chegaríamos por aplicação do artigo 16.º, n.º 1 do CIVA, porquanto a contribuição não constitui con-
trapartida do que quer que seja.

33. Quer isto dizer que, no que concerne especificamente ao IVA, mesmo que o artigo 24.º, n.º 2 
não existisse a solução adoptada teria de ser a mesma, pelo que, não obstante a consagração expressa 
da não incidência de imposições fiscais sobre a contribuição do artigo 23.º, n.º 1 da Lei n.º 42/2004, ao 
contrário do que sucede para a taxa de exibição, o mesmo entendimento terá de valer para esta última 
taxa. Tratam -se, conforme exposto, de situações materialmente idênticas.

34. Dessa forma, não tem razão o Tribunal “a quo” quando refere que, se o legislador tivesse pre-
tendido afastar a taxa de exibição da incidência de qualquer imposição tributária, teria obrigatoriamente 
de consagrar uma regra igual à do artigo 24.º, n.º 2 da lei 42/2004.

35. Concluindo, também por força do disposto no artigo 16.º, n.º 1 do CIVA o montante correspon-
dente à taxa de exibição liquidada aos anunciantes deve ser excluído da base tributável para efeitos de IVA.

36. Finalmente, o caso vertente suscita um conjunto de questões relativas à interpretação de nor-
mas de direito comunitário, o que justifica um pedido de clarificação perante o TJCE, com vista a uma 
correcta interpretação e, subsequentemente, boa aplicação das referidas normas jurídicas, o caso em 
apreço suscita, pelo menos, as seguintes questões, cuja submissão a apreciação prejudicial do TJCE a 
Recorrente requer a V. Exas.

37. Sobre o sentido e alcance do disposto no artigo 11.º, A, n.º 1, alínea a) da Directiva 77/388/CE, 
nomeadamente: qual a ratio legis subjacente a esse preceito? Qual o conteúdo do conceito de “contra-
partida que o fornecedor ou prestador recebeu ou deve receber em relação a essas operações”? A taxa 
de exibição liquidada pela Recorrente aos anunciantes na qualidade de substituta tributária, nos termos 
do artigo 50.º, n.º 1 do Decreto -lei n.º 227/2006, enquadra -se nesse conceito? Em consequência, as 
quantias liquidadas pela Recorrente a título de taxa de exibição devem ser incluídas na base tributável 
para efeitos de IVA?

38. Sobre o sentido e alcance do disposto no artigo 11.º, A, n.º 3, alínea c) da Directiva 77/388/CE, 
nomeadamente: qual a ratio legis subjacente a esse preceito? Qual o conteúdo do conceito de 2quan-
tias que um sujeito passivo recebe do adquirente ou do destinatário, a título de reembolso de despesas 
efectuadas em nome e por conta destes últimos, e que estão registadas na sua contabilidade em contas 
transitórias? A taxa de publicidade liquidada pela Recorrente aos anunciantes na qualidade de substituta 
tributária e contabilisticamente registada numa conta de terceiros, enquadra -se nesse conceito? Em 
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consequência, essas quantias liquidadas pela Recorrente a título de taxa de exibição devem ser incluídas 
na base tributável para efeitos de IVA?

Nestes termos e nos demais de Direito, deve o presente recurso ser julgado totalmente procedente 
e, em consequência, ser a douta decisão recorrida substituída por outra que considere que a taxa de 
exibição liquidada pela recorrente nos termos legais está excluída da base tributável em IVA.

Requer -se ainda seja ordenado, nos termos da legislação comunitária em vigor, o reenvio pre-
judicial para o TJCE tendo em vista o esclarecimento das questões supra identificadas.

Não foram apresentadas contra -alegações.
O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto neste STA emitiu parecer no sentido de ser deferido 

o pedido de reenvio ao TJCE.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 - Fundamentação:
Constam do probatório fixado na sentença recorrida os seguintes factos:
A. A impte, no âmbito da sua actividade audiovisual operando no mercado televisivo, prestou 

serviços de publicidade comercial a diversos anunciantes no mês de Janeiro de 2007, no âmbito do qual 
facturou aqueles clientes pelos serviços prestados, no qual se inclui o valor de 4% sobre o preço facturado 
pela exibição e difusão de publicidade e relativo à taxa de exibição enquanto contribuição para apoio ao 
cinema e audiovisual, nos termos do disposto no Dec. -Lei n.º 227/2006, de 15.11, sobre a qual fez incidir 
o IVA sobre a totalidade das importâncias facturadas apurando o imposto a pagar, procedendo à entrega do 
imposto liquidado no período e devidamente incluída na respectiva declaração periódica. – cfr Declaração 
Periódica de fls. 19 a 23, e” Prints Informáticos” de fls. 75 a 128 dos autos.

B. Em resultado da liquidação da taxa de exibição referida supra, foram contabilizados os montantes 
de receita a favor da Cinemateca Portuguesa e do Instituto do Cinema e do Audiovisual e Multimédia 
através de contas de terceiros, processadas e pagas as importâncias assim apuradas. – cfr documentos de 
fls. 31 e 32, dos autos e cópias dos registos contabilísticos de fls. 24 a 28 do Proc. Reclamação apenso.

C. Da autoliquidação de imposto referida supra apresentou, em 09.03.09, reclamação graciosa 
constante de fls 5 a 30, a qual mereceu projecto de decisão de 13/08/09 aposto sobre a Informação e 
Parecer, de fls. 62 a 65, devidamente notificada ao interessado, tendo exercido o direito de audição 
constante de fls. 71 e segs, tendo sido proferido, em 21/09/09, pelo Chefe de Divisão da Justiça Ad-
ministrativa da D.F. de Lisboa, despacho de indeferimento da reclamação com base na Informação e 
Parecer constante de fls. 77 a 81, devidamente notificada ao interessado. - Cfr Despacho de fls. 62 e de 
fls. 77 e correspondência postal de fls. 66 a 70 e de fls. 83 a 86, do Proc Reclamação apenso.

3 - Do Direito -Apreciando:
A questão de mérito a decidir, é “saber se, como decidido, o montante da taxa de exibição de 

publicidade comercial, liquidada aos anunciantes pelos operadores ou distribuidores de televisão, deve 
ser incluída no valor tributável para efeitos de IVA ou se, como alegado, deve ser excluído do valor 
tributável para efeitos daquele imposto ex vi do disposto no artigo 16.º n.º 1 e n.º 6 alínea c) do Código 
do IVA (CIVA), interpretados em conformidade com o disposto no artigo 11.º. A, n.º 1, alínea a) e n.º 3, 
alínea c) da Sexta Directiva (Directiva 77/388/CE do Conselho, de 17.05.1977)”.

Trata -se de mera questão de direito, a resolver, em concreto, de acordo com o probatório fixado.
Da inclusão ou não no valor tributável para efeitos de IVA do montante da taxa de exibição de 

publicidade comercial liquidada aos anunciantes pelos operadores ou distribuidores de televisão
A sentença recorrida, a fls. 151 a 157 dos autos, julgou improcedente a impugnação deduzida 

contra autoliquidação de IVA referente ao mês de Janeiro de 2007, considerando que o montante da 
taxa de exibição de publicidade comercial liquidada pela impugnante aos anunciantes se inclui na base 
tributável do imposto ex vi do artigo 16.º, n.º 1 e n.º 5, alínea a) do CIVA.

Para assim decidir, considerou a sentença recorrida que os montantes da taxa de exibição de pu-
blicidade não podiam ser considerados como “quantias pagas em nome e por conta do destinatário dos 
serviços”, ainda que registadas em contas provisórias de terceiros, para efeitos da exclusão prevista na 
alínea c) do n.º 6 do artigo 16.º do CIVA, porquanto o obrigado, ao efectuar a liquidação do tributo aos 
anunciantes e na medida em que recebe as quantias apuradas, fica constituído na posição de devedora 
do mesmo, pelo que não suportando o encargo tributário não pode pretender que tais quantias pagas 
aos titulares do crédito são efectuadas em nome e por conta do destinatário do serviço como alega, 
nem se constituindo como titulares do direito de reembolso das importâncias dispendidas a cargo dos 
destinatários dos serviços, que as taxas apresentam uma ligação directa com a prestação de serviço, 
pois que tendo por objecto os serviços prestados de exibição ou difusão de publicidade comercial (cfr 
artº 28º da Lei n.º 42/2004, de 18.08), é inerente ao serviço prestado, ainda que em benefício de enti-
dades públicas e ainda que se o legislador pretendesse afastar a incidência do IVA sobre o montante das 
taxas tê -lo -ia dito expressamente, como fez relativamente à contribuição prevista no n.º 2 do artigo 24.º 
da Lei n.º 42/2004, o que não sucede no caso da taxa de exibição.

Discorda do decidido a recorrente, alegando, em síntese, que o montante da taxa de exibição 
deve ser excluído do valor tributável para efeitos de IVA, porquanto assim o impõem o artigo 16.º, 
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n.º 1 e n.º 6, alínea c) do CIVA, o artigo 11.º, A, n.º 1, alínea a) e n.º 3, alínea c) da Sexta Directiva 
(Directiva 77/388/CE do Conselho, de 17.05.1977) e bem assim a jurisprudência emanada do TJCE 
(conclusões 1. a 22. das alegações de recurso), que ainda que assim não se entenda, sempre se dirá 
que mesmo em face do artigo 16.º, n.º 1 do CIVA e do artigo 11.º, A, alínea a) da Sexta Directiva, as 
contribuições em causa não apresentam uma ligação directa com a prestação de serviço para que se 
integrem no valor da contraprestação, contrariamente ao que foi entendido pelo M.º Juiz “a quo”, 
pois as taxas de exibição não constituem uma contrapartida do serviço prestado pela Recorrente, nem 
apresentam ligação directa com a prestação do serviço, não podendo, em consequência, integrar o 
conceito de valor tributável para efeitos do artigo 16.º, n.º 1, alínea a) do CIVA (cfr. conclusões 23. a 
29. das alegações), invocando ainda que relativamente à contribuição prevista no artigo 23.º, n.º 1 da 
Lei 42/2004, que teria em comum com a taxa sindicada a finalidade intrínseca – o financiamento do 
cinema e do audiovisual – e o mecanismo de liquidação – por substituição tributária  -, o legislador 
consagrou expressamente a não incidência de outros tributos sobre essa contribuição (artigo 24.º, 
n.º 2), pelo que o mesmo entendimento terá de valer para a taxa de difusão por se tratarem de situações 
materialmente idênticas (cfr. conclusões 30. a 35. das alegações). E porque o caso vertente suscita um 
conjunto de questões relativas à interpretação de normas comunitárias, requer a este Supremo Tribunal 
que submeta, a título prejudicial, à apreciação do Tribunal de Justiça da União Europeia as questões 
que enuncia nas conclusões 37. e 38. das suas alegações de recurso, relativas ao sentido e alcance do 
disposto no artigo 11.º, A, n.º 1, alínea a) e 11.º, A, n.º 3, alínea c) da Directiva 77/388/CE, do Conselho 
(cfr. conclusões 36. a 38. das alegações de recurso).

Vejamos.
Consta do probatório fixado na sentença recorrida que:
A. A impte, no âmbito da sua actividade audiovisual operando no mercado televisivo, prestou 

serviços de publicidade comercial a diversos anunciantes no mês de Janeiro de 2007, no âmbito do qual 
facturou aqueles clientes pelos serviços prestados, no qual se inclui o valor de 4% sobre o preço facturado 
pela exibição e difusão de publicidade e relativo à taxa de exibição enquanto contribuição para apoio ao 
cinema e audiovisual, nos termos do disposto no Dec. -Lei n.º 227/2006, de 15.11, sobre a qual fez incidir 
o IVA sobre a totalidade das importâncias facturadas apurando o imposto a pagar, procedendo à entrega do 
imposto liquidado no período e devidamente incluída na respectiva declaração periódica. – cfr Declaração 
Periódica de fls. 19 a 23, e “Prints Informáticos”de fls.75 a 128, dos autos.

B. Em resultado da liquidação da taxa de exibição referida supra, foram contabilizados os montantes 
de receita a favor da Cinemateca Portuguesa e do Instituto do Cinema e do Audiovisual e Multimédia 
através de contas de terceiros, processadas e pagas as importâncias assim apuradas. – cfr documentos 
de fls. 31 e 32, dos autos e cópia dos registos contabilísticos de fls. 24 a 28, do Proc. Reclamação 
apenso. (sublinhados nossos).

A taxa de exibição de publicidade comercial vem actualmente prevista no artigo 28.º na Lei 
n.º 42/2004, de 18 de Agosto (Lei de Arte Cinematográfica e do Audiovisual) e é regulamentada nos 
artigos 50.º a 58.º do Decreto -Lei n.º 227/2006, de 15 de Novembro.

Nos termos das referidas disposições legais, a taxa, de 4% sobre preço da exibição ou difusão da 
publicidade, incide sobre a publicidade comercial exibida nas salas de cinema, difundida pela televi-
são ou incluída nos guias electrónicos de programação, qualquer que seja a plataforma de emissão, é 
devida pelos anunciantes, embora liquidada, por substituição tributária, pelas empresas concessioná-
rias da exploração de espaço publicitário em salas de cinema ou pelos operadores ou distribuidores 
de televisão e constitui receita do Instituto de Cinema, Audiovisual e Multimédia  - ICAM (3,2%) e 
da Cinemateca Portuguesa  - CP -MC (0,8%), devendo os montantes apurados ser entregues nos cofres 
do Estado até ao dia 10 do mês seguinte ao da liquidação simultaneamente com a declaração a que se 
refere o artigo 53.º do Decreto -Lei n.º 227/2006.

A recorrente suscita a questão da conformidade da interpretação do artigo 16.º n.º 1 e n.º 6 alínea c) 
do Código do IVA (CIVA) adoptada pela Administração e sancionada pela sentença recorrida (no sen-
tido de que o valor da taxa de emissão de publicidade comercial deve ser incluída no valor tributável 
para efeitos de IVA porque inerente à prestação de serviços e porque não constituiria uma quantia paga 
em nome e por conta do destinatário dos serviços de publicidade, ainda que os montantes arrecadados 
sejam registados em contas transitórias de terceiros e destinados a ser entregues a entidades públicas) 
com os artigos 11.º, n.º 1, alínea a) e 11.º, A, n.º 3, alínea c) da Directiva 77/388/CE, do Conselho, de 
17.05.1977 (Sexta Directiva) e a jurisprudência do Tribunal de Justiça (TJUE), porquanto entende que 
as contribuições em causa não apresentam uma ligação directa com a prestação de serviço para que 
se integrem no valor da contraprestação, pois as taxas de exibição não constituem uma contrapartida 
do serviço prestado pela Recorrente, nem apresentam ligação directa com a prestação do serviço e 
ainda que a taxa de exibição se enquadra no “conceito comunitário de acção em nome e por conta de 
outrem”, pelo que o seu montante deve estar excluído da base tributável para efeitos de IVA.

Questionando -se nos autos a interpretação da conformidade das supracitadas normas do CIVA 
com preceitos comunitários imperativos e porque da decisão que vier a ser tomada por este Supremo 
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Tribunal não cabe recurso, entende -se como necessária e obrigatória a pronúncia em reenvio prejudicial 
do Tribunal de Justiça da União Europeia nos termos do artigo 267.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia (TFUE), ex -artigo 234.º do Tratado das Comunidades Europeias, para respostas às 
seguintes questões:

1.ª – O artigo 16.º n.º 1 do CIVA, tal como interpretado pela sentença recorrida (no sentido de que 
a taxa de exibição de publicidade comercial é inerente à prestação de serviços publicitários razão pela 
qual deve ser incluída no valor tributável da prestação de serviços para efeitos de IVA) é compatível 
com o disposto no artigo 11.º, A, n.º 1, alínea a) da Directiva 77/388/CE (actual artigo 73.º da Direc-
tiva 2006/112/CE do Conselho, de 28.11.2006), em particular com o conceito de “contrapartida que o 
fornecedor ou prestador recebeu ou deve receber em relação a essas operações”?

2.ª – O artigo 16.º n.º 6 alínea c) do CIVA, tal como interpretado pela sentença recorrida (no 
sentido de que a taxa de exibição de publicidade comercial não constitui quantia paga em nome e por 
conta do destinatário dos serviços, ainda que contabilisticamente registadas em contas transitórias de 
terceiros e destinadas a ser entregues a entidades públicas, pelo que não estariam excluídas do valor 
tributável para efeitos de IVA) é compatível com o disposto no artigo 11.º, A, n.º 3, alínea c) da Directiva 
77/388/CE (actual artigo 79.º c) da Directiva 2006/112/CE do Conselho, de 28.11.2006), em particular 
com o conceito de “quantias que um sujeito passivo recebe do adquirente ou do destinatário, a título 
de reembolso de despesas efectuadas em nome e por conta destes últimos, e que estão registadas na 
sua contabilidade em contas transitórias?

4 - Decisão:
Face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 

Administrativo, em suspender a instância até à pronúncia do TJUE e ordenar a passagem de carta, a 
dirigir pela Secretaria deste Supremo Tribunal à daquele Tribunal, com pedido de decisão prejudicial, 
acompanhada do translado do processo, incluindo cópias da petição inicial, da sentença, das alegações 
de recurso da recorrente e de todas as peças processuais posteriores, bem como de fotocópia dos di-
plomas legais mencionados no presente acórdão.

Custas a final.

Lisboa, 16 de Novembro de 2011. — Ascensão Lopes (relator) — Pedro Delgado — Casimiro 
Gonçalves. 

 Acórdão de 16 de Novembro de 2011.

Assunto:

Competência do Supremo Tribunal Administrativo.

Sumário:

O juízo sobre a culpa a que alude o artigo 24º da LGT apenas pode ser extraído por 
tribunais com poderes de cognição no domínio da matéria de facto.

Processo n.º 657/11 -30.
Recorrente: António do Carmo dos Santos Correia.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Lino Ribeiro.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. António do Carmo dos Santos Correia, devidamente identificado nos autos, interpõe recurso 
jurisdicional da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu, de 22/2/2011, que julgou im-
procedente a oposição deduzida à execução fiscal nº2690200701002414 instaurada pelos Serviços de 
Finanças de Tarouca contra “Meixotempor Empresa de Trabalho Temporário, Lda,” e que contra ele 
reverteu, para cobrança coerciva de dívidas do IVA e IRC dos anos de 2004 a 2006 e imposto de selo 
do ano de 2003, na quantia de 420649,18€.

Nas respectivas alegações, conclui o seguinte:
1. O oponente provou por testemunhas, que a insuficiência de património não lhe pode ser im-

putável. Assim provou:
2. Que o oponente era trabalhador  - cf. Facto descrito em J), do ponto III Factos Provados;
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3. Sendo que devia ficar provado, que a devedora principal “Meixotempor Empresa de Trabalho 
Temporário, Lda.”, não podia ter património para cumprir com as dívidas tributárias.

4. Pois, tendo tido um lucro tributável apurado por métodos indirectos, em montantes baixos (altos por 
aplicação do método simplificado), onde irá buscar o dinheiro, para pagar as imensas dívidas de IVA e IRC

5. Isto a sentença não deu como provado.
6. Pois, com resultados tão baixos, é consequência a inexistência de meios financeiros, sobretudo 

numa actividade de mão -de -obra intensiva, como é o caso.
7. Diferente podia ser a posição numa actividade de capital intensivo, sujeita a amortizações ou 

reintegrações.
8. Mas impossível numa actividade de capital intensivo.
9. Pelo que não custa a admitir, que não foi por culpa do oponente, que o património se tomou 

insuficiente para o cumprimento das obrigações tributárias, conforme artº 23º da LGT.
10. Em conclusão: o oponente não tem culpa de a devedora originária não ter bens para cumprir 

com as dívidas tributárias, cf. art. 24º da LGT.
1.1. Não foram apresentadas contra -alegações.
1.2. O Ministério Público emitiu parecer no sentido da improcedência do recurso.
2. A sentença deu como assentes os seguintes factos:
A) A Fazenda Pública instaurou, em 07 -06 -2007, execução fiscal que tomou o n.º 690200701002414 

e apensos, instaurada para cobrança coerciva de dívidas de IVA e IRC dos anos de 2004 a 2006 e im-
posto de selo do ano de 2003, na quantia de €420 649,18, contra “Meixotempor Empresa de Trabalho 
Temporário Lda.”, conforme ponto 4 da informação de fls. 65, aqui dada por reproduzidos, o mesmo 
se dizendo dos demais documentos e folhas do processo que doravante se referirão;

B) O Oponente, juntamente com outros dois sócios, foi desde a constituição da originária devedora, 
em 2001, gerente, situação que se manteve, quanto ao Oponente, desde a constituição da sociedade até 
à presente data, vide documento de fls. 54 a 56, e factos confessados na petição inicial e depoimento 
das testemunhas;

C) No dia 4 de Junho de 2009 deu entrada no Serviço de Finanças de Tarouca a Petição Inicial 
que deu origem aos presentes autos, vide fls., 6 e sgs.;

D) O despacho que ordenou a reversão da execução referida em A) contra o Oponente e outros 
foi proferido em 07 -05 -2009, Cfr. fls. 54 a 56;

E) As dívidas exequendas foram originadas, no essencial, em inspecção à originária devedora 
“Meixotempor Empresa de Trabalho Temporário Lda.”, realizada em cumprimento das Ordens de 
Serviço nºs 01200600308 e 01200600495, vide ponto I e 2 da Informação de fls. 65 e 66;

F) O Oponente, juntamente com os dois outros sócios da originária devedora, era pessoa trabalha-
dora, preocupada com os seus trabalhadores, controlando o trabalho que estes faziam (cfr. depoimento 
das primeiras cinco testemunhas as quais nesta parte demonstraram conhecer o Oponente e demais 
sócios pois que ou foram TOC ou empregado deste; trabalhadores da originária devedora ou empresa 
que a antecedeu, a Meixotempor).

3. Como resulta das conclusões acima transcritas, a única questão que vem em recurso é a de-
terminação da culpa do oponente pela insuficiência do património da sociedade devedora originária.

A sentença decidiu que “apesar do esforço argumentativo e probatório desenvolvido pelo Oponente 
entendemos que não foi suficiente para ilidir a presunção de culpa que recai sobre os administradores, 
gerentes e outras pessoas que exerçam funções nas empresas e sociedades de responsabilidade limitada».

O recorrente não concorda com esse juízo, alegando que “provou por testemunhas que a insufi-
ciência de património não lhe pode ser imputável”; que “deveria ser provado que a devedora principal 
não podia ter património para cumprir com as dívidas tributárias”; e que “não tem culpa da devedora 
originária não ter bens para cumprir”.

Nos termos em que o recurso vem fundamentado, desde logo, se levanta a questão da competência 
deste Tribunal para dele conhecer.

É que, a apreciação ou determinação da existência de culpa sem que para tal seja necessário in-
terpretar normas legais ou recorrer à sensibilidade do julgador, constitui matéria de facto da exclusiva 
competência das instâncias. Assim tem decidido este Supremo Tribunal: “o juízo sobre a culpa a que 
alude o artigo 13º do CPT apenas poder ser extraído por tribunais com poderes de cognição no domínio 
da matéria de facto” (cfr. Ac. do STA de 16/5/2001, rec n.º 24499; e Acs. de 28/11/2001, rec n.º 026343; 
de 29/1/2003, rec n.º 01647/02, e de 6/7/2011, rec n.º 0391/11, todos no site www.dgsi.pt).

De igual modo, no mais recente acórdão sobre esta matéria, num caso em tudo idêntico ao dos 
autos, se sumariou que «constitui questão de facto não só a discordância sobre a matéria de facto levada 
ao probatório e sobre a suficiência ou insuficiência da prova produzida, como, também a divergência 
sobre as ilações ou juízos de facto que o julgador extrai dos factos fixados» e que «contestando o re-
corrente o juízo de culpa que a decisão recorrida lhe imputa na insuficiência do património social da 
devedora originária, deste modo questionando a conclusão ou ilação de facto extraída pelo julgador, 
a questão controvertida não se resolve mediante uma exclusiva actividade de aplicação e interpretação 
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de normas jurídicas, implicando, antes, a necessidade de dirimir uma questão de facto» (cfr. Ac. de 
26/10/2011, rec. n.º 805/11).

Na verdade, não se trata de averiguar a culpa decorrente de inobservância de preceitos legais 
e regulamentares, mas da inconsideração ou falta de atenção à situação patrimonial da empresa. Em 
rigor, o que está em causa é saber se foi provada a culpa do oponente na insuficiência do património 
da empresa, questão probatória que não se deve confundir sequer com a questão de facto em que se 
deve integrar aquela falta de diligência.

Ora, este Supremo apenas tem competência para conhecer de decisões dos tribunais tributários 
quando estiver em causa matéria exclusivamente de direito (cfr. art. 26º, alínea b) do ETAF, aprovado 
pela Lei n.º 107 -D/2003 de 31/12 e nº1 do artigo 280º do CPTT).

Assim sendo, é competente para conhecer do recurso o Tribunal Central Administrativo Sul (art. 
38º, alínea a) do ETAF).

3. Pelo exposto, acordam os juízes da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo em declarar este Supremo Tribunal incompetente, em razão da hierarquia, para conhecer 
do presente recurso, sendo competente o Tribunal Central Administrativo Norte, para o qual o recorrente 
poderá requerer a remessa do processo, nos termos do n.º 2 do artigo 18º do CPPT.

Sem custas.

Lisboa, 16 de Novembro de 2011. — Lino Ribeiro (relator) — Valente Torrão — Dulce Neto. 

 Acórdão de 16 de Novembro de 2011.

Assunto:

Erro na forma do processo. Competência do órgão de execução fiscal. art. 188.º do 
CPPT. Fundamentos de oposição. Falta do julgamento de facto.

Sumário:

 I — O erro na forma do processo afere -se pelo ajustamento do meio processual ao 
pedido que se pretende fazer valer, pelo que, se o pedido formulado em juízo pelo 
executado é de que seja extinta a execução fiscal e, em alternativa, que seja sus-
pensa a execução fiscal, é adequado o meio processual de oposição à execução 
fiscal.

 II — O prazo fixado no art. 188.º, n.º 1, do CPPT, tem natureza ordenadora ou disci-
plinar, pelo que da sua violação não resulta qualquer efeito sobre a obrigação 
exequenda.

 III — A norma ínsita nesse mesmo artigo, que atribui competência ao órgão de execução 
fiscal para ordenar a citação, não é inconstitucional pois não atribui aos órgãos 
da administração competências que a Constituição da República Portuguesa 
reserva aos tribunais.

 IV — Pode constituir fundamento de oposição à execução fiscal, subsumível à alínea i) 
do n.º 1 do art. 204.º do CPPT, o desrespeito pela suspensão da execução fiscal na 
pendência de impugnação judicial, desde que tenha sido prestada ou constituída 
garantia, ou que o executado tenha sido dispensado de prestá -la, ou ainda que 
existam bens penhorados que garantam o pagamento da dívida exequenda e do 
acrescido.

 V — Não tendo a decisão recorrida fixado a factualidade pertinente a estabelecer essas 
condições, não pode o Supremo Tribunal Administrativo conhecer em substituição 
desse fundamento de oposição à execução fiscal.

Processo n.º 662/11 -30.
Recorrente: Cruz & Companhia, L.da

Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Francisco Rothes.

1. RELATÓRIO
1.1 A sociedade denominada “Cruz & Companhia, Lda.” (adiante Executada, Oponente ou Re-

corrente) deduziu oposição a uma execução fiscal que contra ela foi instaurada.
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1.2 O Executado deduziu oposição, invocando a alínea i) do art. 204.º do Código de Procedimento 
e de Processo Tributário (CPPT) e pedindo ao Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu a 
extinção da execução fiscal ou a suspensão da mesma com os seguintes fundamentos:

• a inconstitucionalidade orgânica e material das normas do CPPT que determinam a prática de 
funções jurisdicionais pelo Serviço de Finanças no âmbito da execução fiscal, em especial o n.º 1 do 
artigo 188.º do CPPT, o que o que acarreta a nulidade do mandado de citação emitido pelo Chefe do 
Serviço de Finanças e, consequentemente, da citação efectuada;

• a citação do executado foi ordenada findo já o prazo estipulado no aludido n.º 1 do artigo 188.º 
do CPPT;

• a pendência de processo contencioso com efeito suspensivo da execução fiscal.
1.3 O Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu, após o despacho liminar e a apresentação 

da contestação, proferiu despacho em cuja parte decisória deixou escrito: «na procedência da excepção 
de erro na forma de processo, absolve -se a Fazenda Pública da instância de oposição à execução» (1).

1.4 A Oponente não se conformou com a decisão e dela interpôs recurso para este Supremo 
Tribunal Administrativo, que foi admitido a subir imediatamente, nos próprios autos e com efeito 
meramente devolutivo.

1.5 A Recorrente apresentou as alegações de recurso, que resumiu em conclusões do seguinte 
teor:

«A. O presente recurso vem interposto da sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e 
Fiscal de Viseu que julgou improcedente a oposição à execução, por erro na forma de processo, uma 
vez que, alegadamente, não foi invocado nenhum dos fundamentos elencados no n.º 1 do artigo 204.º 
do CPPT.

B. A oposição em processo de execução fiscal só pode ter como fundamento, em geral, a ilegali-
dade abstracta da dívida exequenda, não a apreciação da ilegalidade concreta da dívida, nos termos da 
enumeração taxativa do n.º 1 do artigo 204.º do CPPT.

C. O legislador consagrou, na última dessas alíneas, um fundamento de carácter residual em que 
serão enquadráveis todas as situações que, não correspondendo a nenhum dos fundamentos elencados 
nas alíneas que o antecedem, não envolvam, pois, a apreciação da legalidade da dívida exequenda, 
sendo provados apenas por documento.

D. Os vícios apontados pela CRUZ & COMPANHIA na sua petição de oposição – a saber: (i) a 
inconstitucionalidade orgânica e material das normas do CPPT que determinam a prática de funções 
jurisdicionais pelo Serviço de Finanças no âmbito da execução fiscal, em especial, o n.º 1 do artigo 188.º 
do CPPT; (ii) a citação da executada fora do prazo estipulado no aludido n.º 1 do artigo 188.º do CPPT; 
(iii) a pendência de processo contencioso com efeito suspensivo –, são enquadráveis na última alínea do 
n.º 1 do artigo 204.º do CPPT.

E. Tanto a inconstitucionalidade invocada, como o desrespeito do prazo previsto no n.º 1 do 
artigo 188.º do CPPT, consubstanciam fundamentos que, desde logo, não envolvem a apreciação 
da legalidade da liquidação da quantia exequenda, nem representam interferência em matéria da 
exclusiva competência da entidade que emitiu o título, sendo provados, simplesmente, a partir de 
documentos – in casu, pelo documento de citação da CRUZ & COMPANHIA para a execução 
fiscal, sendo certo que afectam a eficácia do acto de citação e consequente exigibilidade da dívida 
exequenda.

F. No que respeita à pendência de processo contencioso com efeito suspensivo, a jurisprudência 
e a doutrina têm vindo a entender que, nas situações em que a exigibilidade da dívida seja afectada 
por qualquer motivo não definitivo, mas meramente temporário, esse motivo possa ser invocado em 
sede de oposição à execução, que terá por objecto, então, a suspensão da execução – vide, LOPES DE 
SOUSA, in Código de Procedimento e de Processo Anotado, 5ª Edição, 2007, Vislis Editores, pág. 
371; CARLOS PAIVA, in O Processo de Execução Fiscal, 1.ª Edição, 2008, Almedina, pág. 117; Ac. 
STA, de 13/12/2000, proc, n.º 25610; Ac. TCA Sul, proc. n.º 6016/01.

G. Tanto a doutrina, como a jurisprudência, enquadram tal fundamento, precisamente, na dispo-
sição residual da alínea i) do n.º 1 do artigo 204.º do CPPT.

H. A pendência de processo contencioso com efeito suspensivo invocada na petição inicial cons-
titui, igualmente, fundamento legal e legítimo de oposição à execução, nos termos da alínea i) do n.º 1 
do artigo 204.º do CPPT.

I. Não se verifica, in casu, a excepção de erro na forma de processo, devendo, em consequência, 
ser revogada a sentença recorrida e ser conhecido, pelo Tribunal a quo, do mérito dos fundamentos 
alegados na petição de oposição.

Termos em que deverá o presente recurso proceder, revogando -se a sentença recorrida».
1.6 A Fazenda Pública não contra alegou.
1.7 Recebidos os autos neste Supremo Tribunal Administrativo, foi dada vista ao Ministério 

Público e o Procurador -Geral Adjunto emitiu parecer no sentido de que deve ser negado provimento 
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ao recurso, se bem que a decisão recorrida deva ser substituída por acórdão que julgue improcedente 
a oposição à execução fiscal. Isto, com a seguinte fundamentação:

«1. Inconstitucionalidade orgânica e material do art. 188º n.º 1 do CPPT
Configura fundamento abstracto de oposição à execução fiscal, na medida em que seria inexigível 

a dívida cuja cobrança coerciva fosse prosseguida mediante instauração de execução fiscal com suporte 
jurídico em norma inquinada de inconstitucionalidade.

Porém, merece a nossa adesão o discurso jurídico da sentença onde se sustenta a inexistência 
da alegada inconstitucionalidade, com citação de jurisprudência convincente (acórdãos STA -SCT 
27.09.2000 processo n.º 24 634; 16.06.2004 processo n.º 367/04)

2. Violação do prazo previsto no art. 188º nº1 CPPT
O prazo estabelecido na norma para citação do executado é meramente disciplinar.
Inscrevendo -se a violação do prazo no domínio da legalidade do acto de citação, a sua nulidade 

deveria ser arguida perante o órgão da execução fiscal, sendo eventual decisão desfavorável passível 
de reclamação para o tribunal tributário (art. 276º CPPT)

3. Pendência de processo contencioso com efeito suspensivo
Os recorrentes anunciaram que iriam deduzir impugnação judicial contra o acto de liquidação 

de onde emerge a dívida exequenda (petição art. 27º); a efectiva dedução de impugnação judicial sem 
constituição ou prestação de garantia ou de penhora não determina a suspensão da execução fiscal e a 
inexigibilidade da dívida exequenda (art. 169º nº1 CPPT)

Apenas a reclamação graciosa tendo como objecto actos tributários e não a reclamação contra 
actos praticados pelo órgão da execução fiscal pode constituir fundamento de suspensão da execução 
fiscal (arts. 68º nº1 e 169º nº1 CPPT; art. 276º CPPT)

4. Os fundamentos de oposição invocados na petição foram apreciados pelo tribunal, o qual afir-
mou explicitamente a improcedência da oposição (fls.141); nesta medida é contraditória a decisão de 
absolvição da Fazenda Pública da instância, com fundamento em erro na forma de processo (art. 288º 
nº1 alínea b) CPC)».

1.8 Colheram -se os vistos dos Juízes Conselheiros adjuntos.
1.9 A questão que cumpre apreciar e decidir, como procuraremos demonstrar, é apenas a de saber 

se a decisão recorrida fez errado julgamento quando absolveu a Fazenda Pública da instância com 
fundamento em erro na forma do processo.

2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1 DE FACTO
Na decisão recorrida não foi fixada matéria de facto de forma destacada (2), o que se compreende 

face à natureza dessa decisão: absolvição da Fazenda Pública da instância por erro na forma do pro-
cesso, que impede o juiz, não só de proferir sentença sobre o mérito da causa, «mas também de entrar 
na apreciação e discussão da matéria que interessa à decisão de fundo, sustando, nomeadamente a 
produção de prova sobre os fundamentos do pedido» (3).

2.2 DE DIREITO
2.2.1 A QUESTÃO A APRECIAR E DECIDIR
O Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu, perante uma petição de oposição à execução 

fiscal, que foi admitida liminarmente, proferiu uma decisão em cuja parte decisória declarou a absolvição 
da Fazenda Pública da instância por ter julgado verificada a nulidade por erro na forma do processo 
(e inadmissível a convolação para a forma processual que seria adequada, ponderação que efectuou 
relativamente à impugnação judicial).

Note -se que, quando da ponderação da possibilidade de convolação, o Juiz deixou escrito: «é 
manifesto que estes [os fundamentos invocados pela Executada na petição inicial] não constituem 
fundamento de impugnação judicial, pois nela não são invocados vícios que afectem a validade do 
acto de liquidação mas sim a exigibilidade da dívida, daí que a possibilidade de convolação não seja 
admissível, aliás sempre se dirá que impugnação já foi deduzida».

Note -se ainda que o Juiz se pronunciou sobre os fundamentos invocados na petição inicial para 
considerar que «a oponente não alega nenhum dos fundamentos elencados no n.º 1, do artº 204º, do 
CPPT, como tal, a forma de processo adequada ao caso concreto não pode ser a oposição».

A Oponente recorreu dessa decisão. Põe em causa o julgamento efectuado, quer relativamente à 
nulidade por erro na forma do processo (cfr. conclusões A. e I.), quer quanto à insusceptibilidade dos 
fundamentos invocados constituírem fundamento válido de oposição (cfr. conclusões B. a H.).

Prioritariamente, deve notar -se que, perante a verificação do erro na forma do processo e da im-
possibilidade de convolação para a forma processual tida por adequada, com a consequente absolvição 
da Fazenda Pública da instância, ao Juiz nada mais cumpria decidir. Não cumpria, designadamente, 
tecer quaisquer considerandos em torno da admissibilidade dos fundamentos invocados na petição ini-
cial como fundamentos de oposição à execução fiscal e, muito menos, sobre o mérito dos mesmos. Na 
verdade, a absolvição da instância constitui precisamente a recusa de julgamento do fundo ou mérito 
da causa, a abstenção de apreciar a procedência ou improcedência do pedido, por se verificar alguma 
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das irregularidades enunciadas na lei, algum dos pressupostos essenciais para o efeito, pelo que se 
absolve desde logo o réu.

Nessa circunstância, todos os considerandos aduzidos na decisão recorrida a esse propósito de-
vem considerar -se como um obiter dictum, «uma excrescência em relação ao silogismo judiciário que 
motivou e estruturou a decisão» (4), proferida no sentido do erro na forma do processo.

Na verdade, perante o erro na forma do processo, tem o juiz obrigatoriamente que averiguar da 
possibilidade de convolação para forma de processo adequada. Assim o impõem as normas do art. 97.
º, n.º 3, da LGT, e do art. 98.º, n.º 4, do CPPT. Se tal convolação não for possível, deve o juiz declarar 
a nulidade de todo o processo, que conduz à absolvição da instância da Fazenda Pública, em confor-
midade com o disposto nos arts. 288.º, alínea b), e 494.º, alínea b), do CPC, ficando prejudicado o 
conhecimento do mérito da acção.

Assim, a este Supremo Tribunal Administrativo, relativamente à sindicância da decisão recorrida, 
não cumpre senão sindicar o julgamento relativamente ao erro na forma do processo. Isto, sem prejuízo 
de, caso venha a revogar a decisão recorrida, que absolveu a Fazenda Pública da instância, haver de 
ponderar a possibilidade de conhecer em substituição, atento o disposto no art. 715.º, n.º 2, do CPC, 
aplicável ao recurso de revista interposto para o Supremo Tribunal Administrativo, por força do disposto 
nos arts. 749.º e 762.º, n.º 1, bem como no art. 726.º, todos do mesmo Código.

2.2.2 DO ERRO NA FORMA DO PROCESSO
Quanto ao erro na forma do processo, o Juiz, não só o definiu correctamente – «O erro na forma 

de processo ocorre sempre que a forma processual escolhida não corresponde à natureza ou valor da 
acção e constitui nulidade, de conhecimento oficioso: art. 199º e 202º do Código de Processo Civil» 
–, como também indicou bem o critério operativo por que o mesmo se afere – «O erro na forma de 
processo afere -se pelo pedido ou pretensão que o autor pretende obter do tribunal com o recurso à ac-
ção» –, sem sequer olvidar a noção legal de pedido imprescindível ao funcionamento daquele critério 
– «O pedido é o efeito jurídico que se pretende obter com a acção, ou seja, a finalidade, o resultado, a 
providência que se quer alcançar: art. 498º n.º 3 do CPC».

Porém, o Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu, ao invés de aplicar a doutrina que 
tinha correctamente exposto e extrair a pertinente conclusão – que não podia ser senão a de que o meio 
processual escolhido era o próprio, pois a Executada formulou os pedidos de extinção e, em alternativa, 
de suspensão da execução fiscal, pedidos para os quais a forma processual escolhida pela Executada 
é, inequivocamente, a ajustada (5) –, passou a conhecer dos fundamentos invocados, para concluir, de 
modo pouco feliz, que «a oponente não alega nenhum dos fundamentos elencados no n.º 1, do artº 204º, 
do CPPT, como tal, a forma de processo adequada ao caso concreto não pode ser a oposição».

Significa isto, sem necessidade de outros considerandos, que o Juiz do Tribunal a quo fez errado 
julgamento ao considerar verificado o erro na forma do processo, motivo por que a decisão recorrida 
deve ser revogada, como decidiremos a final.

2.2.3 DO CONHECIMENTO EM SUBSTITUIÇÃO
Revogada essa decisão, cumpre agora verificar da possibilidade de conhecer em substituição, 

nos termos do art. 715.º, n.º 2, do CPPT, norma que é aplicável ao recurso de revista interposto para o 
Supremo Tribunal Administrativo por força do disposto nos artigos 749.º e 762.º, n.º 1 e do preceituado 
no artigo 726.º, todos do CPC, desde que não esteja em causa matéria de facto, já que, nesse caso, seria 
de dar cumprimento ao disposto nos arts. 729.º e 730.º do CPC.

Note -se que não é de cumprir o disposto no n.º 3 do mesmo art. 715.º do CPC uma vez que nas 
alegações de recurso a Oponente se pronunciou sobre o mérito dos fundamentos invocados na pre-
sente oposição à execução fiscal em suporte dos pedidos aí formulados, de extinção ou suspensão da 
execução fiscal.

Recordemos esses fundamentos, que são:
a inconstitucionalidade orgânica e material das normas do CPPT que determinam a prática de 

funções jurisdicionais pelo Serviço de Finanças no âmbito da execução fiscal, em especial o n.º 1 do 
artigo 188.º do CPPT, na medida em que confere ao chefe do órgão de execução fiscal o poder de 
mandar citar o executado;

o desrespeito pelo prazo estipulado no aludido n.º 1 do artigo 188.º do CPPT;
a pendência de processo contencioso com efeito suspensivo da execução fiscal.
Desde logo, podemos afirmar que o segundo nunca poderia erigir -se em fundamento válido de 

oposição à execução fiscal. Na verdade, o desrespeito pelo prazo estipulado no art. 188.º, n.º 1, do 
CPPT – que dispõe que o órgão de execução fiscal ordenará a citação do executado no prazo de 24 
horas a contar do recebimento do título executivo – não constitui fundamento subsumível a qualquer 
das alíneas do n.º 1 do art. 204.º do CPPT.

Como bem salientaram o Procurador -Geral Adjunto neste Supremo Tribunal Administrativo no 
seu parecer e o Juiz nos considerandos que a esse propósito expendeu, tal prazo é meramente disci-
plinar. Na verdade, tal prazo tem natureza ordenadora e disciplinar (6) e a sua ultrapassagem, por si 
só, não tem qualquer efeito sobre a dívida, não implicando, nomeadamente, a sua extinção. A fixação 
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daquele prazo tem exclusivamente a ver com a celeridade que se pretende para a execução fiscal (7) e 
não assume relevância nem como causa de extinção, nem sequer de suspensão, da execução fiscal. O 
que significa que nunca o desrespeito por esse prazo poderia erigir -se em fundamento de oposição à 
execução fiscal.

A Oponente sustenta tese contrária, de que a violação desse prazo constitui fundamento de oposição 
à execução fiscal subsumível à alínea i) do n.º 1 do art. 204.º do CPPT. Manifestamente, não é assim. 
Pese embora o carácter residual desta alínea, à sobra da mesma só podem acolher -se situações que de 
algum modo se repercutam sobre a obrigação exequenda, extinguindo -a ou modificando -a o afectando 
a sua exigibilidade, o que, como vimos, não é o caso.

Assim, porque nunca a oposição à execução fiscal poderia proceder tal fundamento na violação 
do prazo fixado no art. 188º, n.º 1, do CPPT, o referido fundamento improcede, como decidiremos a 
final.

Já quanto aos primeiro e terceiro fundamentos invocados pela Oponente, os mesmos, em abstracto, 
podem subsumir -se ao elenco do n.º 1 do art. 204.º do CPPT, nomeadamente à alínea i) desse preceito 
legal. Na verdade, a dívida cuja cobrança coerciva fosse prosseguida mediante execução fiscal que 
fosse instaurada e tramitada com suporte em normas legais que enfermassem de inconstitucionalidade 
não seria exigível, como também não o seria, ainda que transitoriamente, a dívida que estivesse a ser 
cobrada na pendência de processo contencioso com efeito suspensivo (8).

Quanto ao primeiro, o da inconstitucionalidade do art. 188.º do CPPT na medida em que permite 
que sejam os órgãos da administração tributária a ordenar a citação do executado, trata -se de questão 
já amplamente debatida na jurisprudência, com resposta unânime em sentido contrário, pelo que nos 
limitaremos aqui a traçar as linhas gerais da respectiva argumentação.

O processo de execução fiscal tem natureza de processo judicial, sem prejuízo de se admitir que 
nele participem os órgãos da administração tributária nos actos que não tenham natureza jurisdicional 
(cfr. art. 103.º da LGT).

A lei enuncia os actos que têm essa natureza jurisdicional e que, por isso, exigem a intervenção de 
um juiz e cuja prática está vedada à administração tributária: os incidentes, os embargos, a oposição (cfr. 
art. 151.º do CPPT); a esses há ainda que juntar a anulação da venda, nos casos em que ela não é mera 
consequência de decisão judicial prévia (cfr. arts. 257.º, n.º 1 e 279.º, n.º 1, alínea b), do CPPT).

Mas a lei prevê também expressamente que a prática de outros actos, de natureza não jurisdicional, 
entre os quais ora nos interessa considerar a instauração da execução fiscal e a citação, é da competência 
do órgão de execução fiscal (cfr. art. 188.º do CPPT), se bem que estejam sempre sujeitos ao controlo 
judicial, designadamente através da denominada reclamação prevista no art. 276.º do CPPT.

A atribuição desta competência ao órgão de execução fiscal não encerra inconstitucionalidade 
alguma, na medida em que o acto de citação não pode considerar -se como acto jurisdicional, atendendo 
a que a função jurisdicional se caracteriza «pela resolução de um conflito de interesses, tendo como fim 
específico a realização do direito e da justiça e destinando -se a dar satisfação ao interesse público da 
composição dos conflitos, não sendo o órgão competente par decidir interessado no conflito, estando 
perante o mesmo numa situação de indiferença e de neutralidade» (9).

Esta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo tem vindo a pronunciar-
-se, desde há muito, unânime e uniformemente no sentido da constitucionalidade das normas que atri-
buem competência ao órgão de execução fiscal para a prática neste processo de actos de natureza não 
jurisdicional, designadamente a citação. A título meramente exemplificativo, vide os acórdãos:

de 2 de Maio de 2001, proferido no processo n.º 25.027, publicado no Apêndice ao Diário da 
República de 8 de Julho de 2003 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2001/32220.pdf), págs. 1049 a 1053, 
com sumário também disponível em http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/
00bbe14edf38ec9a80256a7e00490dd2?OpenDocument;

de 16 de Junho de 2004, proferido no processo n.º 367/04, publicado no Apêndice ao Diário 
da República de 20 de Dezembro de 2004 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2004/32220.pdf), págs. 
927 a 930, também disponível em http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/
64c128d52e36df3880256ec5003db469?OpenDocument;

de 20 de Fevereiro de 2008, proferido no processo n.º 999/07, publicado no Apêndice ao Diário 
da República de 30 de Maio de 2008 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2008/32210.pdf), págs. 273 a 276, 
também disponível em http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/e253bcdc6c
289ebc802573fc0059c5f9?OpenDocument.

Também o Tribunal Constitucional se tem vindo a pronunciar no sentido da constitucionalidade 
dessas normas. Vide, entre outros, os acórdãos:

n.º 152/02, de 17 de Abril de 2002, processo n.º 498/01, publicado no Diário da República, II 
Série, de 31 de Maio de 2002 (http://dre.pt/pdfgratis2s/2002/05/2S125A0000S00.pdf), págs. 10338 a 
10341, também disponível em http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20020152.html;
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n.º 263/02, de 18 de Junho de 2002, processo n.º 542/01, publicado no Diário da República, II 
Série, de 13 de Novembro de 2002 (http://dre.pt/pdfgratis2s/2002/11/2S262A0000S00.pdf), págs. 18786 
a 18789, também disponível em http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20020263.html.

Atenta a jurisprudência uniforme, que também subscrevemos, improcede também este fundamento 
da oposição à execução fiscal, como decidiremos a final.

Resta -nos agora apreciar o terceiro fundamento de oposição à execução fiscal invocado na petição 
inicial, ou seja, a pendência de processo contencioso com efeito suspensivo.

Como ficou já dito, esse fundamento, em abstracto, é subsumível à alínea i) do n.º 1 do art. 204.º 
do CPPT.

Por outro lado, não há dúvida que, nos termos do n.º 1 do art. 169.º do CPPT, pode ocorrer a 
suspensão da execução fiscal se for deduzida impugnação judicial contra a liquidação que deu origem, 
desde que tenha sido constituída garantia nos termos do art. 195.º ou prestada nos termos do art. 199.º, 
ou se tiverem tenham sido penhorados bens que garantam a totalidade da dívida exequenda. De igual 
modo, a execução fiscal deve ser suspensa se o executado for dispensado da prestação da garantia nos 
termos dos arts. 52.º, n.º 4, da LGT e 170.º do CPPT.

Ora, na decisão recorrida não foi fixada a matéria de facto pertinente à apreciação deste funda-
mento da oposição à execução fiscal, tanto mais que, como dissemos, em face do julgamento efectuado 
em 1.ª instância, no sentido da absolvição da Fazenda Pública da instância, não foi fixada qualquer 
factualidade.

Assim, face aos factos alegados na petição inicial e na ausência de qualquer julgamento sobre os 
mesmos, estamos impedidos de conhecer deste fundamento em substituição.

Há, pois, atento o disposto nos arts. 729.º e 730.º do CPC, que ordenar que os autos regressem à 
1.ª instância, a fim de aí, após julgamento da matéria de facto pertinente, se conhecer da eventual causa 
de suspensão da execução fiscal como fundamento de oposição à execução fiscal, como decidiremos 
a final.

2.2.3 CONCLUSÕES
Preparando a decisão, formulamos as seguintes conclusões:
I  - O erro na forma do processo afere -se pelo ajustamento do meio processual ao pedido que se 

pretende fazer valer, pelo que, se o pedido formulado em juízo pelo executado é de que seja extinta a 
execução fiscal e, em alternativa, que seja suspensa a execução fiscal, é adequado o meio processual 
de oposição à execução fiscal.

II  - O prazo fixado no art. 188.º, n.º 1, do CPPT, tem natureza ordenadora ou disciplinar, pelo que 
da sua violação não resulta qualquer efeito sobre a obrigação exequenda.

III  - A norma ínsita nesse mesmo artigo, que atribui competência ao órgão de execução fiscal para 
ordenar a citação, não é inconstitucional pois não atribui aos órgãos da administração competências 
que a Constituição da República Portuguesa reserva aos tribunais.

IV  - Pode constituir fundamento de oposição à execução fiscal, subsumível à alínea i) do n.º 1 do 
art. 204.º do CPPT, o desrespeito pela suspensão da execução fiscal na pendência de impugnação judi-
cial, desde que tenha sido prestada ou constituída garantia, ou que o executado tenha sido dispensado 
de prestá -la, ou ainda que existam bens penhorados que garantam o pagamento da dívida exequenda 
e do acrescido.

V  - Não tendo a decisão recorrida fixado a factualidade pertinente a estabelecer essas condições, 
não pode o Supremo Tribunal Administrativo conhecer em substituição desse fundamento de oposição 
à execução fiscal.

3. DECISÃO
Face ao exposto, os juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Adminis-

trativo acordam, em conferência, conceder provimento ao recurso, revogar a decisão recorrida, julgar 
a oposição à execução fiscal improcedente quanto aos primeiro e segundo fundamentos invocados e 
ordenar que os autos regressem à 1.ª instância, a fim de aí, após a pertinente fixação da matéria de facto, 
se conhecer do mérito do terceiro fundamento invocada na petição inicial.

Sem custas neste Supremo Tribunal Administrativo.

Lisboa, 16 de Novembro de 2011.  — Francisco Rothes (relator) — Isabel Marques da Sil-
va — António Calhau.

(1) (As partes entre aspas e com um tipo de letra diferente são transcrições, aqui como adiante.)
(2) (É certo que a lei, impondo que o julgamento da matéria de facto seja feito na sentença, designadamente impondo 

que «[o] juiz discriminará […] a matéria provada da não provada, fundamentando as suas decisões» (cf. art. 123.º, n.º 2, do 
CPPT), designadamente, tomando «em consideração os factos admitidos por acordo, provados por documentos ou por confissão 
reduzida a escrito e os que […] deu como provados, fazendo o exame crítico das provas de que lhe cumpre conhecer» (art. 
659.º, n.º 3, do CPC), não exige que o mesmo seja feito de forma autonomizada. No entanto, a praxis levou a que se considere 
de boa técnica que o julgamento de facto seja feito numa parte perfeitamente delimitada da sentença, a seguir ao relatório (cfr. 
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art. 659.º, n.º 2, do CPC). Estes considerandos, feitos relativamente à sentença, valem para todas as decisões judiciais que 
exijam a produção de prova sobre os fundamentos do pedido).

(3) Cfr. ANTUNES VARELA, J. MIGUEL BEZERRA e SAMPAIO E NORA, Manual de Processo Civil, Coimbra 
Editora, 2.ª edição, págs. 104/105.

(4) Neste sentido, por mais recente, o acórdão desta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Adminis-
trativo de 14 de Julho de 2010, proferido no processo com o n.º 547/10, publicado no Apêndice ao Diário da República de 1 
de Abril de 2011 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2010/32230.pdf), págs. 1212 a 1220, também disponível em http://www.dgsi.
pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/40dd928dcd02c56b8025776f004f8646?OpenDocument.

(5) Note -se que a oposição, em regra, visa a extinção, total ou parcial, da execução fiscal, mas pode também ter por ob-
jecto a suspensão da execução. É o caso em que a exigibilidade da dívida seja determinada por motivo meramente temporário, 
como, v.g., concessão de uma moratória (como as que têm vindo a suceder nos diplomas que prevêem regimes especiais de 
regularização de dívidas), existência de processo de falência ou de insolvência ou recuperação de empresas, ter sido decidida, 
por via administrativa, a suspensão da eficácia do acto de liquidação ou a própria suspensão da execução. Neste sentido, JORGE 
LOPES DE SOUSA, Código de Procedimento e de Processo Tributário anotado e comentado, Áreas Editora, 6.ª edição, volume 
III, anotação 39 ao art. 204.º, pág. 502, de onde extraímos os exemplos referidos.

(6) JORGE LOPES DE SOUSA, ob. e vol cit., anotação 4 ao art. 188.º, pág. 360, salienta que do não cumprimento desse 
prazo «se feito deliberadamente com o intuito de atrasar o processo de execução fiscal, poderá fazer incorrer os responsáveis 
pelo mesmo em responsabilidade subsidiária, nos termos da alínea a) do n.º 1 do art. 161.º do CPPT».

(7) Celeridade que decorre da natureza das dívidas em cobrança na execução fiscal, …onde avulta a finalidade de arre-
cadação dos dinheiros públicos provenientes do sistema fiscal, destinados à satisfação das necessidades financeiras do Estado 
e outras entidades públicas e à repartição justa dos rendimentos e da riqueza (artigo 103.º, n.º 1, da Constituição)

(8) Neste sentido, JORGE LOPES DE SOUSA, ob. e vol cit., anotação 38 b) ao art. 204.º, pág. 499.
(9) Cfr. JORGE LOPES DE SOUSA, ob. e vol cit., anotação 3 ao art. 151.º, pág. 51. 

 Acórdão de 16 de Novembro de 2011.

Assunto:

Erro na forma de processo. Reversão de execução. Oposição à execução fiscal. Im-
pugnação judicial. Convolação.

Sumário:

 I — O meio processual adequado para o revertido impugnar contenciosamente o 
despacho que ordena a reversão, com fundamento em falta de fundamentação 
deste (por alegadamente dele não constarem os actos em concreto praticados pela 
contribuinte para operar a reversão), ou por ilegitimidade (por não exercício da 
gerência da executada originária, por parte do revertido), é a oposição à execução, 
e não o processo de impugnação judicial, dado que se trata de fundamentos que 
se reconduzem a fundamentos de oposição à execução (art. 204º do CPPT).

 II — Sendo intempestiva a utilização do meio processual para o qual se pretenda con-
volar, não deve ser ordenada a convolação.

Processo n.º 681/11 -30.
Recorrente: Irene Fernandes de Almeida Serra.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Casimiro Gonçalves.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
RELATÓRIO
1.1. Irene Fernandes de Almeida Serra, com os demais sinais dos autos, recorre da decisão 

que, proferida pelo Tribunal Tributário de Lisboa, indeferiu liminarmente a impugnação que 
deduziu do despacho que ordenou contra si a reversão da execução fiscal n.º 3301200501059521 
e apensos, inicialmente instaurada contra a executada Imagem Real Produções Cinematográfi-
cas, Lda.

1.2. A recorrente termina as alegações formulando as conclusões seguintes:
I. A impugnante alegou a ilegalidade do acto de reversão da execução uma vez que não está 

provado no processo de execução que a recorrente era gerente de facto, ao contrário do que consta do 
despacho de reversão e, por conseguinte, do acto de liquidação;

II. Por outro lado, não constam do despacho de reversão os actos em concreto praticados pela 
contribuinte para operar a reversão  - pelo que há ausência e vício da fundamentação legalmente exigida 
pelo art. 99º alínea c) CPPT;
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III. O art. 99º do CPPT, ao contrário do 204º, é exemplificativo e não taxativo, podendo servir de 
fundamento à impugnação qualquer ilegalidade;

IV. A situação invocada pela contribuinte não se enquadra na alínea b) do n.º l do 204º, uma vez 
que a contribuinte figura no título, por ser sócia da executada principal, e porque não ser a gerente de 
facto não respeita à posse dos bens que originaram a liquidação;

V. Não se enquadrando nos fundamentos legais de oposição à execução, só restou à recorrente a 
impugnação por «qualquer ilegalidade», caso contrário, ser -lhe -ia negado o acesso ao direito por falta 
de mecanismo processual adequado ao seu direito;

VI. Ainda que o tribunal a quo tivesse razão quanto à forma de processo, sempre se diria que a 
convolação não deveria ser impedida, pois a exigência de respeitar os trâmites processuais de forma 
correcta seria esvaziar por completo as normas que permitem a convolação da forma de processo  - art. 97º 
n.º 3 LGT e 98º n.º 4 CPPT, impedindo a parte de ver reconhecido o seu direito ao acesso a este.

Termina pedindo a procedência do recurso e que a impugnação judicial seja considerada a forma 
de processo mais adequada à sua pretensão.

1.3. Não foram apresentadas contra -alegações.
1.4. O MP emite Parecer no sentido da improcedência do recurso, nos termos seguintes:
«Nos termos do art. 24º n.º l da LGT, a reversão depende do efectivo exercício de funções.
Contudo, tal foi posto em causa em impugnação, em que mais se refere que a recorrente não 

figurava no título.
Ora, o meio processual próprio para reagir era o de oposição, previsto no art. 204º n.º l alínea b) 

do CPPT.
Não importa, pois, que a recorrente qualifique o fundamento que utilizou como de ilegalidade 

quando se trata de caso que é de considerar na mesma sede da ilegitimidade.
A sujeição a um prazo mais curto  - 30 dias, conforme previsto no art. 203º do CPPT, e não o de 

90 dias, conforme previsto no art. 102º do CPPT  - não repugna que seja considerada, para efeitos de 
convolação em oposição por se tratarem de meios processuais com diferentes fundamentos, e não se 
mostrando postas em causa razões para que não seja de admitir essa diferenciação.

Assim, a solução do indeferimento liminar da forma parece ser a adequada, razão pela qual parece 
que o recurso é de improceder, conforme é jurisprudência dominante neste STA  - cfr. ainda o recente 
ac. de 13 -7 -11, proferido no proc. 0358/11.»

1.5. Corridos os vistos legais, cabe decidir.
FUNDAMENTOS
2. O despacho recorrido é, no que aqui interessa, do teor seguinte:
«(…) Alega o impugnante, em síntese, como causa de pedir a ilegalidade do despacho de reversão, 

não ser a gerente de facto.
Conclui com o pedido de procedência da impugnação.
Cumpre neste momento proferir despacho liminar.
Saliente -se desde já que deve haver uma adequação entre o meio processual utilizado e o fim 

pretendido, sob pena de ocorrer a nulidade de erro na forma do processo. (…)
No caso dos autos, a impugnante invoca como causa de pedir a ilegalidade do despacho de re-

versão, não ser a gerente de facto, fundamento de oposição à execução fiscal previsto na alínea b) do 
n.º l do art. 204º do CPPT.

Ora, os fundamentos invocados na p.i. apresentada pela impugnante não podem ser conhecidas 
no processo de impugnação, cujos fundamentos se encontram previstos no art. 99º do Código de Pro-
cedimento e de Processo Tributário e se referem exclusivamente a vícios do acto de liquidação.

Ora, o fim concretamente visado pelo autor e o fim abstractamente figurado pela lei tem de ser 
coincidentes, e se assim acontecer, terá sido bem empregue o processo se, pelo contrário, o pedido 
não se ajustar à finalidade para que a lei concebeu o processo, há erro na forma de processo. O erro 
na forma de processo utilizada afere -se pelo desajustamento à finalidade para a qual a lei criou o res-
pectivo processo.

E, no caso em apreço, o fim último pretendido pela impugnante é a extinção da execução (pedido 
que se deduz implicitamente da p.i.), sendo que este fim só pode ser obtido através de outra forma 
processual que é a oposição à execução, alínea b) do n.º l do art. 204º do CPPT, e que se ajusta, quer à 
causa de pedir, quer ao pedido da impugnante.

Assim, entendemos que em face dos fundamentos invocados pela impugnante na p.i. verifica -se 
o erro na forma de processo, não sendo a impugnação o meio processual adequado para a satisfação 
da sua pretensão, mas antes a oposição à execução fiscal.

Não obstante o erro na forma do processo a que já fizemos alusão, cumpre ainda determinar se, 
em face dos elementos constantes dos autos é possível a convolação do presente processo na forma 
processual adequada  - oposição à execução fiscal. (…)

Não obstante entendermos que, quer a causa de pedir, quer o pedido formulado pela impugnante 
serem adequados à forma processual de oposição à execução fiscal prevista na alínea b) do n.º l do 



2075

art. 204º do CPPT, a convolação dos presentes autos na forma adequada não se mostra possível, uma 
vez que a oposição seria intempestiva, facto impeditivo da convolação, de acordo com o princípio da 
proibição da prática de actos inúteis.

Com efeito, nos termos do disposto no art. 203º n.º l alínea a) do CPPT o prazo para deduzir 
oposição é de 30 dias a contar da citação pessoal.

Considerando que a impugnante foi citado pessoalmente para a execução fiscal em 10/12/2008 
(cfr. assinatura constante do aviso de recepção a fls. 37 verso do processo de execução fiscal em apenso) 
e que apresentou a p.i. em 23/02/2009 (cfr. fls. 2 dos autos), é manifesta a intempestividade da acção.

Verificado o erro na forma de processo, e não sendo possível a convolação nos termos supra 
descritos, a petição inicial deve ser indeferida, nos termos do disposto no n.º l do art. 234º -A do CPC, 
aplicável ex vi art. 2º alínea e) do CPPT.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, e com fundamento nas disposições supra mencionadas, indefiro liminarmente 

a Petição Inicial.
Registe e notifique. Custas pelo Impugnante.»
3.1. O presente recurso é interposto do despacho que liminarmente indeferiu a impugnação judi-

cial que tem por objecto o despacho que determinou a reversão, contra a recorrente, da execução fiscal 
n.º 3301200501059521 e apensos, imputando -lhe a responsabilidade subsidiária pelo pagamento de 
dívidas provenientes de IVA, IRC e coimas fiscais, conforme consta das respectivas certidões execu-
tivas.

Desse despacho de indeferimento liminar (supra transcrito) resulta que a petição inicial foi indefe-
rida liminarmente com fundamento em que existe erro na forma de processo, por, face aos fundamentos 
(causa de pedir) invocados e ao pedido formulado, não ser a impugnação a forma de processo adequada 
à satisfação da pretensão da impugnante, além de que também não é legalmente viável a convolação para 
a forma de processo adequada (a oposição à execução fiscal) uma vez que esta seria intempestiva.

3.2. A recorrente entende, porém, que tal decisão enferma de erro de julgamento, dado que, tendo 
ela (recorrente) invocado a ilegalidade do acto de reversão da execução, quer por na execução não estar 
provado que era gerente de facto (ao contrário do que do dito despacho de reversão consta), quer por 
tal despacho não conter a fundamentação legalmente exigida pelo art. 99º alínea c) do CPPT, então, 
porque a situação invocada nem se enquadra na alínea b) do n.º l do 204º do CPPT (uma vez que ela 
– impugnante  - figura no título executivo, por ser sócia da executada principal), nem se enquadra, 
também, nos demais fundamentos legais de oposição à execução, só lhe restou a impugnação por 
«qualquer ilegalidade», sendo que, em caso contrário, ser -lhe -ia negado o acesso ao direito por falta 
de mecanismo processual adequado ao seu direito.

Mas, de todo o modo, sempre a convolação não deveria ser impedida, pois a exigência de respeitar 
os trâmites processuais de forma correcta esvaziaria as normas que permitem a convolação da forma 
de processo  - art. 97º n.º 3 da LGT e 98º n.º 4 do CPPT.

Assim, considerando o teor das Conclusões do recurso, as questões a decidir no presente recurso 
são as de saber se ocorreu erro na forma de processo utilizada para a discussão da legalidade desse 
acto e, em caso afirmativo, se deveria ter -se operado a convolação para a forma de processo adequada. 
Ou seja, importa saber qual o meio processual adequado para reagir contra o despacho do Chefe dos 
Serviços de Finanças de Lisboa 4 que ordenou a reversão da execução fiscal contra a ora impugnante, 
gerente da sociedade originariamente executada, na sua qualidade de responsável subsidiária.

4. Vejamos.
4.1. É sabido que a impugnação judicial (arts. 99º e segts. do CPPT) constitui o meio processual 

típico que a lei oferece para reacção contra o acto tributário de liquidação dos tributos, com fundamento 
em qualquer ilegalidade. O que não é o caso, visto que estamos perante reacção contra um despacho 
de reversão proferido em sede de execução fiscal.

Devendo a existência de erro na forma de processo (cfr. art. 199º do CPC) ser aferida em face do 
pedido e da causa de pedir, vemos que, no presente caso, o recorrente invocou (na Petição Inicial da 
impugnação deduzida contra o despacho que contra si determinou a reversão da execução) ilegalidades 
decorrentes da errada interpretação do regime legal quanto à sua legitimidade em termos de responsa-
bilidade subsidiária (por alegadamente não estar provado no processo de execução que ela, recorrente, 
era gerente de facto) e por falta de fundamentação daquele mesmo despacho (por dele não constarem 
os actos em concreto praticados pela contribuinte para operar a reversão).

E, no final, formula os pedidos seguintes:
 - que o despacho de reversão da execução por responsabilidade subsidiária seja declarado ilegal 

e anulado;
 - que a contribuinte não seja considerada gerente de facto da sociedade executada a título prin-

cipal nem devedora de quaisquer dívidas fiscais da sociedade, respeitantes àquele título de gerente de 
facto;
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 - que a execução reverta para os contribuintes que exerceram a gerência de facto da sociedade 
executada a título principal.

Ora, por um lado, estamos perante questões que, claramente, não podem ser objecto de impug-
nação judicial (art. 97º do CPPT).

Por outro lado, sendo o despacho que ordena a reversão um acto praticado no âmbito de um 
processo de execução fiscal, é sindicável através dos meios processuais próprios deste processo (no 
caso, por via da oposição à execução), sendo que também as questões invocadas se enquadram nos 
fundamentos de oposição: a falta de fundamentação do despacho que decidiu a reversão tem a ver com 
a legalidade deste despacho, enquadrando -se no fundamento previsto na alínea i) do n.º 1 do art. 204º 
do CPPT, ali devendo ser apreciada; e as questões relativas à verificação dos requisitos substantivos 
da responsabilidade do impugnante (não exercício da gerência da executada originária) também são 
fundamento de oposição à execução fiscal (al. b) do citado n.º 1 do art. 204º).

Trata -se, portanto, de questões que devem ser apreciadas em processo de oposição à execução 
fiscal.

Tem sido esta a jurisprudência reiterada deste STA, como bem se vê, por exemplo, dos acórdãos 
proferidos em 20/1/2010, rec. n.º 814/09 e em 28/10/2009, no rec. n.º 0578/09 (e dos arestos neste tam-
bém referidos), cujo texto passaremos a seguir de perto, tendo em vista uma interpretação a aplicação 
uniformes do direito (cfr. art. 8º n.º 3 do CCivil).

Segundo se dispõe no n.º 4 do art. 22º da LGT, “as pessoas solidária ou subsidiariamente respon-
sáveis poderão reclamar ou impugnar a dívida cuja responsabilidade lhes for atribuída nos mesmos 
termos do devedor principal, devendo, para o efeito, a notificação conter os elementos essenciais da 
sua liquidação, incluindo a fundamentação nos termos legais”.

Mas os responsáveis subsidiários podem deduzir oposição à execução fiscal, nos termos dos 
arts. 203º e 204º do CPPT e podem impugnar judicialmente a liquidação, nos termos gerais, a partir 
da data da sua citação (art. 102º, n.º 1, alínea c) do CPPT) no processo de execução, sendo que estes 
meios de defesa têm campos de aplicação distintos.

E, no que se refere ao despacho de reversão, tratando -se de despacho proferido na própria exe-
cução e no qual se decide a reversão no âmbito daquela, o meio processual para o sindicar terá de ser 
encontrado entre aqueles que a lei prevê para os interessados defenderem os seus interesses nessa 
execução: a reclamação prevista no art. 276º do CPPT ou a oposição à execução fiscal com os funda-
mentos constantes do n.º 1 do art. 204º do mesmo Código, sendo «este último meio de oposição que se 
perfila como o meio adequado para os revertidos impugnarem o despacho de reversão, como acontece 
no caso em apreço, desde logo porque é o único que lhes “assegura, em todos os casos, a defesa dos 
direitos do revertido, designadamente por não ter o regime -regra de subida diferida que está previsto 
para a reclamação no artigo 278º do CPPT e possibilitar a suspensão do processo de execução fiscal 
após a penhora ou prestação de garantia (artigos 212º e 169º, nºs. 1, 2, 3 e 5 do mesmo Código)” – rec. 
504/07.

Como assim, todas as questões que os recorrentes suscitam na impugnação judicial deduzida, que 
se traduzem na falta de fundamentação do despacho, preterição do direito de audição, inexistência de 
culpa pelo não pagamento da dívida exequenda e falta de menção da delegação ou subdelegação de 
poderes encontram o meio processual adequado para serem conhecidas na oposição à execução fiscal 
e não em sede de impugnação judicial (artigo 204º n.º 1, alínea b) e i) do CPPT).» (cfr. citado acórdão, 
de 28/10/2009, no rec. n.º 0578/09).

Aliás, destinando -se o instituto da reversão a chamar à execução fiscal outro executado, e 
representando -se aí uma alteração subjectiva daquela instância executiva, faz sentido que, no que res-
peita aos fundamentos que impliquem a invocação de ilegalidades quanto a esse chamamento, o meio 
processual adequado a utilizar seja um dos que estão previstos para esse regime e no qual se asseguram 
ao visado todas as garantias de defesa, e não a impugnação, que tem outro campo de aplicação.

Em suma, portanto, o despacho recorrido não enferma do erro de julgamento que, nesta parte, a 
recorrente lhe imputa.

4.2. A recorrente sustenta, ainda (na Conclusão VI), que sempre a convolação não deveria ser 
impedida, pois a exigência de respeitar os trâmites processuais de forma correcta seria esvaziar por 
completo as normas que permitem a convolação da forma de processo  - art. 97º n.º 3 LGT e 98º n.º 4 
CPPT, impedindo a parte de ver reconhecido o seu direito ao acesso a este.

Mas carece de razão legal.
Com efeito, a caducidade do direito de acção deve aferir -se em função do prazo para a introdução 

em juízo do meio processual para o qual o processo há -se ser convolado. E como aponta o MP, a su-
jeição a um prazo mais curto no que diz respeito à apresentação da oposição à execução fiscal (30 dias 
 - art. 203º do CPPT e não o de 90 dias, previsto para a impugnação judicial  - art. 102º do CPPT) decorre 
do facto de se tratar de meios processuais com diferentes fundamentos, não tendo a recorrente alegado 
razões para que não seja de admitir essa diferenciação.



2077

Ora, no caso, e como consta do despacho recorrido, tendo a recorrente sido citada pessoalmente para 
a execução fiscal em 10/12/2008 e tendo a Petição Inicial sido apresentada em 23/2/2009, é manifesto 
que, para efeitos da pretendida convolação para processo de oposição à execução fiscal, tal oposição 
sempre estaria fora de prazo, pelo que inútil se tornaria, também, e, por isso, proibida (art. 137º do 
CPC) a convolação para essa forma de processo.

O despacho recorrido, que assim decidiu, deve, pois, ser confirmado também nesta parte, impro-
cedendo, assim, igualmente, a Conclusão VI das alegações de recurso.

DECISÃO
Termos em que se acorda em, negando provimento ao recurso, confirmar e manter a decisão 

recorrida.
Custas pela recorrente, fixando -se a procuradoria em 1/6.

Lisboa, 16 de Novembro de 2011. — Casimiro Gonçalves (relator) — Ascensão Lopes — Pedro 
Delgado. 

 Acórdão de 16 de Novembro de 2011.

Assunto:

Reclamação graciosa. Indeferimento. Impugnação judicial. Objecto.

Sumário:

 I — A impugnação judicial de indeferimento de reclamação graciosa tem por objecto 
imediato a decisão da reclamação e por objecto mediato os vícios imputados ao 
acto de liquidação.

 II — Anulado o indeferimento da reclamação por vício procedimental desta, cabe ao 
tribunal conhecer dos restantes vícios imputados ao acto tributário, uma vez que 
este é competente para conhecer em tal impugnação, quer do indeferimento da 
reclamação, quer dos vícios imputados ao acto tributário.

Processo n.º: 723/11 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: António Manuel Dias Leal.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Valente Torrão.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1 — A Fazenda Pública veio recorrer da decisão do Mmº Juiz do TAF de Penafiel que julgou 
procedente a impugnação deduzida por António Manuel Dias Leal, com os demais sinais nos autos, 
contra as liquidações adicionais de IVA dos anos de 1996 a 1999, e respectivos juros compensatórios, 
apresentando, para o efeito, alegações nas quais conclui:

A). A douta sentença sob recurso padece de erro de julgamento, porquanto o tribunal “a quo” ao 
decidir pela anulação da decisão da reclamação graciosa considerou prejudicado o conhecimento das 
restantes questões suscitadas, em prejuízo do disposto no n.º 2 do artº 660.º do CPC.

B) De igual forma, a falta de fundamentação da decisão do procedimento de reclamação graciosa, 
que acarreta a anulação daquela decisão, não infirma o acto tributário de liquidação naquele procedi-
mento posto em causa.

C). Apreciação que, cabalmente, não resulta da decisão judicial recorrida.
D). Tal vício poderá ter a virtualidade de anular a decisão administrativa proferida na reclamação 

graciosa, podendo apenas conduzir ao proferimento de nova decisão na reclamação, com a devida sanação 
do vício procedimental, no que não se concede, mas nunca à anulação da liquidação impugnada.

E). O processo de impugnação judicial instaurado na sequência e por causa do indeferimento ex-
presso de uma reclamação graciosa tem por objecto imediato esse mesmo indeferimento e por objecto 
mediato o acto de liquidação cuja anulação é visada a final, como se extrai da alínea c) do n.º 1 do art.
º 97.º do CPPT.

F) Como é entendimento dos tribunais superiores, nos casos em que a reclamação graciosa é 
expressamente indeferida, o objecto do processo de impugnação judicial é, formal e directamente, o 
acto de indeferimento, que manteve a liquidação que foi objecto da reclamação.
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G). Mas o objecto real da impugnação, o acto cuja legalidade está em causa apurar, é o acto de 
liquidação que foi mantido pelo acto de indeferimento da reclamação.

H) Acto de liquidação que, não foi, erradamente, objecto de apreciação pelo tribunal “a quo”.
I) Neste seguimento, padece a douta sentença de vício de nulidade, por desrespeito ao disposto 

no art.º 125º do CPPT e na alínea d) do n.º 1 do 668º do CPC.
J) Devendo, pois, baixar o processo à 1.ª instância a fim de ser apreciado o mérito da impugna-

ção.
Termos em que, deve ser dado provimento ao presente recurso, revogando -se a douta sentença 

recorrida.
2 — O MºPº não emitiu parecer.
3 — Colhidos os vistos legais cabe agora decidir.
4 — Com interesse para a decisão foram dados como provados em 1.ª instância os seguintes 

factos:
A) O impugnante apresentou pedido de revisão da matéria tributável fixada pela administração tribu-

tária cujo conteúdo consta de fls. 22 a 28 do processo administrativo, que aqui se dá por reproduzido.
B) A decisão do pedido de revisão da matéria tributável consta de fls. 34 a 40 do processo admi-

nistrativo, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido.
C) O impugnante deduziu reclamação graciosa da liquidação impugnada cujo teor consta de fls. 2 

a 20 do processo de reclamação graciosa apenso.
D) Sobre o requerimento de reclamação graciosa foi proferida a informação de fls. 133 a 135 do 

processo de reclamação graciosa apenso, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido.
E) Sobre a reclamação graciosa foi proferido o projecto de despacho cujo teor consta de fls. 136 

e 137 dos autos, que aqui se dá por reproduzido.
F) O reclamante foi notificado para exercer o direito de audição, tendo alegado que «mantém 

tudo quanto expôs na sua petição.
O reclamante apresentou elementos susceptíveis de alterar a situação tributária, os quais não 

foram tidos em conta.
Assim, deverá a sua reclamação ser objecto de análise, devendo ser anulado o acto tributário» 

(fls. 138 a 141 do apenso).
G) A decisão do processo de reclamação graciosa consta do despacho proferido em 12/11/2002 

com o seguinte teor: «(.) 2. Tendo sido proferido Projecto de Despacho em 09/10/2002 foi o mesmo 
notificado ao reclamante, em 15/10/2002, para efeitos de audição prévia prevista no art.º 60º da LGT.

3 — Constatando -se, que no exercício de tal direito, o s. p. não junta aos autos quaisquer elementos 
nem invoca factos novos susceptíveis de alterar o sentido do Projecto de Despacho, torno -o definitivo 
e indefiro o pedido, nos termos e com os fundamentos aí expressos» (fls. 142 do apenso).

H) O impugnante pagou o valor das liquidações impugnadas em 13/12/2002 (PA
5 — De acordo com as conclusões das alegações são as seguintes as questões a conhecer no 

presente recurso:
a) Vício de nulidade da sentença por omissão de pronúncia (conclusões das alíneas A), C), H) e 

I)));
b) Erro de julgamento por anulação da liquidação com base em vício procedimental da reclamação 

graciosa (conclusões B) e D) a G)).
Comecemos por conhecer da 1.ª questão.
5.1 — Argumenta a recorrente FP dizendo que a falta de fundamentação da decisão da reclamação 

graciosa acarreta apenas a anulação daquela, mas não afecta o acto tributário de liquidação posto em 
causa naquele procedimento. Uma vez que da sentença recorrida não consta essa apreciação, existe 
omissão de pronúncia.

Ora, desde já diremos que não ocorre tal vício. Com efeito, só se verificará omissão de pronúncia 
se o juiz deixar de se pronunciar sobre questão que lhe tenha sido submetida pelas partes e que se não 
mostre prejudicada pelo conhecimento e decisão dada a outra questão.

No caso concreto dos autos, a decisão recorrida entendeu que a anulação da decisão de reclamação 
prejudicava o conhecimento dos vícios da liquidação impugnada.

Sendo assim, tal questão não foi conscientemente conhecida, pelo que poderá eventualmente 
existir erro de julgamento, mas não vício de omissão de pronúncia.

5.2 — Quanto à 2.ª questão, cumpre dizer o seguinte: como bem refere a recorrente na conclusão 
da alínea E), o processo de impugnação judicial instaurado na sequência e por causa de indeferimento 
expresso de uma reclamação graciosa tem por objecto imediato esse mesmo indeferimento e por objecto 
mediato o acto de liquidação cuja anulação é visada a final.

Sobre esta mesma questão escreveu -se no acórdão deste Supremo Tribunal, de 16.06.2004 - Pro-
cesso n.º 01877/03:

“Ora, a impugnante invocou, na impugnação judicial seguinte à reclamação, vícios ou ilegalidades 
tanto do acto tributário de liquidação como do próprio procedimento da reclamação graciosa.
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Sendo que a sentença, como se referiu, anulou aquele por vício deste: preterição do direito de 
audição.

Pelo que há que definir o objecto da impugnação judicial do indeferimento da reclamação: se a 
própria liquidação, se a decisão de indeferimento da reclamação, se ambas.

Segundo dispõe o artº. 68º, n.º 1 do CPPT, a reclamação “visa a anulação total ou parcial dos 
actos tributários” e — artº. 70º, n.º 1  -”pode ser deduzida com os mesmos fundamentos previstos para 
a impugnação judicial”.

A interligação entre os dois processos é tal que o n.º 2 daquele primeiro normativo proíbe a recla-
mação “quando tiver sido apresentada impugnação judicial com o mesmo fundamento”.

O que está em sintonia com o disposto no art. 111º, n.os 3 e 4, donde “resulta uma preferência 
absoluta do processo judicial sobre o processo administrativo de impugnação de um mesmo acto tribu-
tário, impedindo -se que seja apreciada, por via administrativa, a legalidade de um acto tributário que 
seja objecto de impugnação judicial” — cfr. CPPT, cit., pág. 342, nota 11.

Assim, do indeferimento da reclamação, sem dúvida que emerge a manutenção do acto tributário 
de liquidação.

Todavia, também a própria decisão de indeferimento está em causa, pois dela cabe impugnação 
judicial, nos termos expostos.

Propendemos, até, ao entendimento de que esta constitui o seu objecto imediato e a liquidação o 
seu objecto mediato — cfr. o Ac. deste STA, de 07/06/2000 rec. 21.556.

Todavia, tal diferenciação não tem relevo uma vez que, assim sendo, os dois integram o conhe-
cimento do tribunal: o acórdão do STA de 06/11/1996 rec. 20.519, seguido pelo aresto daquela mesma 
data proferido no recurso 24.803, considera objecto imediato da impugnação o acto de liquidação 
mas logo acrescenta que aí se conhece tanto dos aspectos atinentes aos vícios próprios do indeferi-
mento da reclamação como das ilegalidades imputadas ao acto tributário que aquele considerou não 
existirem.

Como ali se refere, ainda que a decisão da reclamação não constitua um acto tributário “stricto 
sensu”, “não estava o legislador impedido de o fazer equivaler a um acto tributário para efeitos de es-
colha do respectivo processo judicial, desde que esse meio processual se revelasse como sendo o mais 
funcionalmente adequado à defesa do direito em causa”.”

(Em sentido idêntico v. também o recente acórdão deste Supremo Tribunal e Secção, de 12.10.2011, 
proferido no Processo n.º 0463/11).

Daqui resulta então que, deduzida impugnação judicial do indeferimento de uma reclamação 
graciosa, das duas uma:

a) ou o tribunal confirma o indeferimento, mantendo -se o acto tributário impugnado;
b) ou o tribunal anula esse indeferimento, nomeadamente por vício procedimental; neste caso, o 

tribunal tem de apreciar os vícios imputados ao acto de liquidação, uma vez que a impugnação tem por 
objecto, tanto a decisão da reclamação, como os vícios do próprio acto de liquidação.

E não colhe aqui o argumento no sentido de que com a anulação da decisão da reclamação graciosa 
fica prejudicado o julgamento da liquidação impugnada e ainda que o julgamento desta, antes da decisão 
da reclamação graciosa, constituiria a prática de um acto inútil que é proibido por lei. Esta conclusão 
estaria correcta se a impugnação do indeferimento fosse autónoma da do acto de liquidação. Então, 
anulado o indeferimento, a Administração Tributária poderia/deveria praticar novo acto que poderia 
manter ou alterar o acto de liquidação.

No presente caso, o legislador entendeu que a impugnação deveria abranger, quer a reclamação, 
quer o acto de liquidação, pelo que a Administração Tributária não tem de praticar novo acto, já que 
o tribunal está obrigado a conhecer dos vícios imputados ao acto de liquidação na impugnação do 
indeferimento da reclamação.

E bem se compreende esta opção do legislador pois que, numa situação como a dos autos, a 
Administração Tributária poderia indeferir novamente a reclamação, após sanação do vício formal, 
obrigando novamente o contribuinte a impugnar o acto de liquidação com os fundamentos anterior-
mente invocados. Assim, melhor é que o tribunal conheça logo dos vícios imputados ao acto tributário 
na impugnação do indeferimento da reclamação.

Importaria então conhecer da verificação dos fundamentos para a anulação do indeferimento da 
reclamação.

Acontece, porém, que a recorrente Fazenda Pública, em nenhuma das suas conclusões coloca em 
causa a decisão recorrida no que se refere à anulação da reclamação.

Assim, temos de dar como assente a anulação da reclamação.
E, deste modo, e pelo que ficou dito, deverão os autos baixar ao tribunal recorrido para aprecia-

ção dos vícios imputados ao acto tributário, recorrendo -se à produção de prova e à fixação dos factos 
relevantes para essa decisão.
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6 — Nestes termos e pelo exposto, concede -se provimento ao recurso e ordena -se a baixa dos 
autos ao tribunal recorrido para conhecimento dos vícios imputados ao acto tributário na presente 
impugnação.

Sem custas.

Lisboa, 16 de Novembro de 2011. — Valente Torrão (relator) — Isabel Marques da Silva — Lino 
Ribeiro. 

 Acórdão de 16 de Novembro de 2011.

Assunto:

Recurso de revista excepcional. artigo 150.º CPTA.

Sumário:

 I — O recurso de revista contemplado no art.º 150.º do CPTA, pelo seu carácter excep-
cional, estrutura e requisitos, não pode entender -se como de índole generalizada 
mas, antes, limitada, de modo a que funcione como válvula de escape do sistema, 
só sendo admissível se estivermos perante uma questão que, pela sua relevância 
jurídica ou social, se revista de importância fundamental, ou que, por mor dessa 
questão, a admissão do recurso seja claramente necessária para uma melhor 
aplicação do direito.

 II — Assim, este tipo de recurso só se justifica se estamos perante questão que é mani-
festamente susceptível de se repetir num número de casos futuros indeterminados, 
isto é, se se verifica a capacidade de expansão da controvérsia que legitima o 
recurso de revista como garantia de uniformização do direito nas vestes da sua 
aplicação prática.

Processo n.º 740/11 -30.
Recorrente: Imovil  - Imobiliária Construtora, Lda.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. António Calhau.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Adminis-
trativo:

I – IMOVIL – Imobiliária Construtora, Lda., com os sinais dos autos, não se conformando com 
o acórdão do TCAS de 12/4/2011 que julgou improcedente o pedido de revisão do acórdão proferido 
no âmbito do recurso n.º 2991/09 que havia revogado a sentença proferida pelo Tribunal Tributário de 
Lisboa, declarando improcedente a impugnação judicial da liquidação de IRC relativa ao exercício de 
2001, dele vem interpor para este Tribunal recurso de revista excepcional, nos termos do artigo 150.º 
do CPTA, formulando as seguintes conclusões:

I. No recurso n.º 2991/09/A o Tribunal Central Administrativo Sul determinou através de recurso 
ordinário a revogação da sentença proferida pelo Tribunal Tributário de Lisboa, no âmbito do processo 
com o n.º 628/05.2BELRS, o qual esteve em curso na 4.ª Unidade Orgânica do Tribunal Tributário de 
Lisboa com fundamento em omissão de pronúncia no que respeita à questão da desistência da Recor-
rente do pedido de revisão da matéria colectável, no âmbito do procedimento de determinação do lucro 
tributável por aplicação de métodos indirectos.

II. Oportunamente, a Recorrente apresentou pedido de revisão do Acórdão proferido em segunda 
instância pelo TCAS o qual foi declarado improcedente. Nos termos dos artigos 154.º do CPTA e 772.º, 
n.º 5 do CPC (aplicáveis ex vi artigo 2.º do CPPT) as decisões que forem proferidas no âmbito do re-
curso de revisão admitem os recursos ordinários a que estariam originariamente sujeitas no decurso da 
acção em que foi proferida a acção a rever. Logo, nos termos do artigo 150.º do CPTA, da decisão de 
indeferimento do recurso de revisão proferida pelo Tribunal Central Administrativo Sul cabe recurso 
de revista excepcional, tendo em consideração que (i) a admissão do presente recurso é evidentemente 
necessária para a melhor aplicação do direito (ii) e está em causa uma questão que pela sua relevância 
jurídica reveste -se de importância fundamental.



2081

III. Termos em que, com os fundamentos expostos, deverá o Tribunal entender que nos termos do 
disposto no artigo 154.º do CPTA e 772.º, n.º 5 e 234.º -A do CPC (aplicáveis ex vi artigo 2.º do CPPT) 
deverá ser admitido o presente recurso de revista excepcional nos termos do disposto no artigo 150.º 
do CPTA, o qual é interposto para o Supremo Tribunal Administrativo, nos termos expostos, uma vez 
que a decisão de indeferimento do recurso de revisão equivale à recusa de petição inicial, sendo sempre 
admissível recurso da mesma.

IV. Conforme alegou a Recorrente nos presentes autos, por aplicação do disposto no artigo 150.º 
do CPTA deverá ser admissível recurso de revista excepcional para o Supremo Tribunal Administrativo, 
desde que se trate da análise de uma questão que pela sua relevância jurídica se revista de importância 
fundamental, ou quando a admissão do recurso seja necessária para uma melhor aplicação do direito.

V. Nos termos oportunamente expostos pela Recorrente, a admissibilidade do presente recurso 
de revista é essencial para uma correcta aplicação do direito tendo em consideração que o documento 
junto aos autos pela Recorrente é essencial para demonstrar que ainda está em discussão se a mesma 
desistiu do procedimento de revisão da matéria colectável instaurado nos termos do disposto no ar-
tigo 91.º da LGT, cujo prosseguimento constitui condição de procedibilidade da impugnação judicial 
apresentada.

VI. No Acórdão objecto de recurso de revisão, entendeu o Tribunal Central Administrativo que a 
sentença proferida pela primeira instância estava inquinada com vício de omissão de pronúncia, uma 
vez que o Tribunal de primeira instância não se pronunciou no que respeita à alegada desistência do 
pedido de revisão oportunamente apresentado pela Recorrente, conforme resulta do excerto do Acórdão 
que a Recorrente ora transcreve.

VII. Nos termos do disposto no artigo 117.º do CPPT salvo nos casos de regime simplificado de 
tributação, ou quando da decisão tenha sido interposto recurso hierárquico com efeito suspensivo da 
liquidação, a impugnação dos actos tributários com fundamento em erro imputável aos serviços de-
pende da apresentação de pedido de revisão da matéria colectável, apresentado nos termos do disposto 
no artigo 91.º da LGT.

VIII. Foi com base no disposto no artigo 117.º do CPPT que o Tribunal Central Administrativo 
proferiu decisão no sentido da nulidade da sentença proferida pelo Tribunal Tributário de Lisboa, com 
fundamento em omissão de pronúncia, tendo considerado que a procedência da questão da desistência 
do pedido prejudicava o conhecimento das demais questões suscitadas em sede de recurso apesar da 
Recorrente ter alegado inclusive nas alegações que a questão relativa ao procedimento de revisão estava 
a ser apreciada em sede própria.

IX. No âmbito do processo com o n.º 1279/08.5BELRS em curso no Tribunal Tributário de Lisboa, 
foi proferido o despacho de 14 de Outubro de 2010 que consta a folhas 106 a 118, transitado em julgado 
em 5 de Novembro de 2010, que determinou a conversão da impugnação interposta pela Recorrente em 
acção administrativa especial, à qual a DGCI apresentou contestação em 3 de Maio de 2011.

X. Neste sentido, o facto de o meio processual utilizado pela Recorrente ter sido convertido em 
acção administrativa especial, bem como o facto de tal conversão determinar que a acção volta ao seu 
início, só poderia ser alegado e provado pela Recorrente depois da notificação do despacho de 14 de 
Outubro de 2010, sendo tal documento suficiente para provar que o Acórdão recorrido viola o disposto 
no artigo 117.º do CPPT, uma vez que só se verifica a condição de improcedibilidade da impugnação 
judicial se for provado nos autos que a Recorrente não requereu o procedimento de revisão ou que a 
mesma desistiu do mesmo procedimento.

XI. Assim, o mesmo documento prova que ao conhecer tal questão o Tribunal Central Adminis-
trativo violou o disposto no artigo 117.º do CPPT tendo aplicado o mesmo sem dispor de provas da 
desistência da Recorrente e sem dispor de competência para conhecer tal questão, vício que constitui 
igualmente violação do princípio da tutela jurisdicional efectiva previsto no disposto no artigo 97.º da 
LGT que constitui uma transposição do artigo 20.º da Constituição, que determina e assegura que todos 
os contribuintes têm o direito de impugnação ou recurso, bem como o direito de obter uma decisão com 
força de caso julgado, a pretensão regularmente deduzida, nos termos expostos.

XII. Neste sentido, a mesma sentença viola ainda o disposto no artigo 96.º do CPPT que determina 
que o processo tributário tem por função a tutela plena, efectiva e em tempo útil dos direitos e interes-
ses protegidos em matéria tributária, bem como o disposto no artigo 68.º, n.º 2 do mesmo Código que 
determina que estando em curso acção judicial para análise de uma questão de natureza tributária não 
pode ser instaurado um procedimento administrativo relativamente à mesma questão.

XIII. O que significa que a contrario sensu estando em curso um recurso hierárquico e poste-
riormente uma acção administrativa especial, relativa a uma determinada questão tributária, como é a 
questão da desistência pela Recorrente do procedimento de revisão da matéria colectável, não poderá o 
Tribunal na acção em que se aprecia a legalidade da liquidação conhecer exactamente a mesma questão, 
violando a competência do Tribunal para conhecer a mesma em sede própria.

XIV. Resulta assim do exposto que o documento com base no qual a Recorrente requereu a revi-
são do Acórdão proferido pelo Tribunal Central Administrativo é suficiente para provar que a questão 
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relativa à desistência do procedimento de revisão está ainda a ser apreciada pelo Tribunal, facto que 
é suficiente para destruir a prova da desistência da Recorrente do mesmo procedimento, com base no 
qual o Tribunal Central Administrativo aplicou o artigo 117.º do CPPT, estando assim preenchidos os 
pressupostos legais previstos no artigo 293.º do CPPT para conhecimento do recurso de revisão do 
mesmo Acórdão.

XV. Neste sentido, a admissão do presente recurso para o Supremo Tribunal Administrativo é 
essencial para a correcta aplicação do direito, uma vez que este é o único meio processual que torna 
possível à Recorrente fazer prevalecer o seu direito fundamental a uma tutela jurisdicional efectiva, 
traduzido em ver conhecida a impugnação judicial da liquidação de IRC só depois de ser conhecida e 
transitada a decisão relativa à desistência do procedimento de revisão da matéria colectável, através 
do único meio processual que ainda é possível utilizar, o recurso de revisão previsto no disposto no 
artigo 293.º do CPPT.

XVI. Ao exposto acresce, apenas o Supremo Tribunal poderá determinar com a autoridade que 
lhe é inerente que o documento em causa nos presentes autos, além de preencher os pressupostos legais 
previstos no artigo 262.º do Código Civil que determina que é considerado como documento qualquer 
documento elaborado pelo homem (no caso concreto, pelo Tribunal) com o fim de representar um 
facto (no caso concreto, com o objectivo de determinar a conversão da acção de impugnação em acção 
administrativa especial),

XVII. Bem como que sendo o mesmo documento novo (tendo em consideração que só foi notifi-
cado à Recorrente depois do trânsito em julgado da decisão) o mesmo é suficiente para a destruição da 
prova da desistência da Recorrente do procedimento de revisão, essencial para a aplicação do disposto 
no artigo 117.º do CPPT, estando assim preenchidos os pressupostos legais para que seja admitido o 
recurso de revisão de sentença previsto no disposto no artigo 293.º do CPPT, sendo no mesmo sentido 
observado o princípio da tutela jurisdicional efectiva.

XVIII. Acresce ainda ao exposto, que no âmbito do recurso de revisão apresentado nos termos 
do artigo 293.º do CPPT a Recorrente pediu a revogação do Acórdão proferido pelo Tribunal Central 
Administrativo e a substituição da sentença proferida por outra que assegure o direito da Recorrente, 
sendo que, nos termos do disposto no artigo 771.º, n.º 1, alínea b) e do artigo 776.º, n.º 1, alínea b), 
do CPC, a declaração de procedência do recurso de revisão determina que seja revogado o Acórdão 
recorrido e proferida nova decisão (novo Acórdão), procedendo o TCA às diligências necessárias e 
dando -se a cada uma das partes o prazo de vinte dias para alegarem por escrito.

XIX. Neste sentido, a aplicação do princípio da tutela jurisdicional efectiva determina que a 
forma adequada de ser resolvida a presente questão é através do Acórdão que determine a revogação do 
Acórdão recorrido bem como que seja proferida nova decisão com base no facto de estar a ser discutida 
a questão relativa à alegada desistência do procedimento de revisão, o que determina igualmente que 
seja proferido Acórdão no sentido da suspensão dos autos de impugnação judicial.

XX. Neste sentido, nos termos do disposto no artigo 150.º do CPTA o conhecimento do presente 
recurso é essencial para uma correcta aplicação do disposto no artigo 117.º do CPPT e para o cumpri-
mento do princípio da tutela jurisdicional efectiva, bem como para a correcta aplicação do disposto no 
artigo 293.º do CPPT, sendo assim essencial para a melhor (e correcta) aplicação do Direito.

XXI. Ao que acresce que as questões suscitadas respeitam à aplicação de direitos fundamentais, a 
saber, o princípio da tutela jurisdicional efectiva, o que significa que as questões suscitadas no âmbito 
do presente recurso revestem uma importância jurídica fundamental para a correcta decisão de acções 
de impugnação judicial nas quais esteja pendente a decisão relativa à legalidade do despacho que se 
tenha pronunciado no que respeita ao procedimento de revisão.

XXII. Termos em que deverá o Supremo Tribunal conhecer o presente recurso de revista excepcio-
nal, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 150.º do CPTA, sendo, por conseguinte, revogado 
o Acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul objecto do presente recurso.

Não foram apresentadas contra -alegações.
O Exmo. Magistrado do MP junto deste Tribunal emite parecer no sentido de que o recurso não 

deve ser admitido.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
II – No acórdão recorrido, mostra -se assente a seguinte factualidade:
a) A ora autora, no recurso jurisdicional n.º 2991/09, deste Tribunal, nele figurava como recor-

rida e nele veio a ser proferido o acórdão final em que se decidiu “conceder provimento ao recurso e 
declarar nula a sentença recorrida e, conhecendo em substituição, em julgar improcedente a impug-
nação, mantendo -se a liquidação adicional”, relativa ao IRC do exercício de 2001, por correcções e 
por métodos indirectos, sendo que nesta parte quanto ao invocado erro de quantificação, quer o erro na 
determinação da matéria tributável, não foram no mesmo conhecidas por falta de pedido válido de revi-
são da mesma matéria, não tendo havido reunião dos peritos por falta do indicado pela recorrida, tendo 
sido entendida tal falta como constituindo desistência do mesmo pedido – cfr. acórdão de fls. 325/336 
do respectivo processo principal;
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b) Nos autos de impugnação judicial n.º 1279/08.05BELRS, em que a ora autora igualmente figura 
como autora, cuja tramitação teve lugar pelo Tribunal Tributário de Lisboa, 4.ª unidade orgânica, foi 
proferido em 14 -10 -2010 o despacho que constituem fls. 106 a 118 dos mesmos, tendo transitado em 
julgado, e onde se decidiu:

“… convola -se a presente impugnação judicial em acção administrativa especial …” – doc. de 
fls. 48 a 61 deste apenso;

c) Nesta impugnação pretendia a ora requerente discutir a legalidade da decisão tomada no pro-
cesso de recurso hierárquico n.º 99/07, que negou provimento ao recurso interposto contra o despacho 
que indeferira o pedido de nulidade da sua notificação – cfr. mesmo apenso.

III – Vem o presente recurso interposto do acórdão do TCAS de 12/4/2011, que julgou improce-
dente o pedido de revisão do acórdão proferido no âmbito do recurso n.º 2991/09 que havia revogado a 
sentença proferida pelo Tribunal Tributário de Lisboa, declarando improcedente a impugnação judicial 
da liquidação de IRC, relativa ao exercício de 2001, ao abrigo do disposto no artigo 150.º do CPTA, 
com o fundamento de que é essencial para uma correcta aplicação do disposto no artigo 117.º do CPPT 
e para o cumprimento do princípio da tutela jurisdicional efectiva, bem como para a correcta aplicação 
do disposto no artigo 293.º do CPPT, sendo assim essencial para a melhor (e correcta) aplicação do 
Direito.

Vejamos. De acordo com a jurisprudência pacífica desta Secção do STA, o recurso de revista ex-
cepcional, previsto no artigo 150.º do CPTA, é admissível no âmbito do contencioso tributário, tendo 
em conta, designadamente, até o princípio pro actione.

Assim, nos termos do n.º 1 do artigo 150.º do CPTA, das decisões proferidas em 2.ª instância 
pelos Tribunais Centrais Administrativos pode haver, excepcionalmente, revista para o STA quando 
esteja em causa a apreciação de uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se revista de 
importância fundamental ou quando a admissão do recurso seja claramente necessária para uma melhor 
aplicação do direito, competindo a decisão sobre o preenchimento de tais pressupostos, em termos de 
apreciação liminar sumária, à formação prevista no seu n.º 5.

Tem este Tribunal acentuado repetidamente  - cfr., por todos, o acórdão da Secção do Conten-
cioso Administrativo de 24 de Maio de 2005, recurso n.º 579/05  - que o recurso de revista daquele 
artigo 150.º, “quer pela sua estrutura, quer pelos requisitos que condicionam a sua admissibilidade 
quer, ainda e principalmente, pela nota de excepcionalidade expressamente estabelecida na lei, não 
deve ser entendido como um recurso generalizado de revista mas como um recurso que apenas po-
derá ser admitido num número limitado de casos previstos naquele preceito interpretado a uma luz 
fortemente restritiva”.

Na mesma orientação, refere Mário Aroso de Almeida que “não se pretende generalizar o recurso 
de revista, com o óbvio inconveniente de dar causa a uma acrescida morosidade na resolução final 
dos litígios», cabendo ao Supremo Tribunal Administrativo «dosear a sua intervenção, por forma a 
permitir que esta via funcione como uma válvula de segurança do sistema” – cf. O Novo Regime do 
Processo nos Tribunais Administrativos, 2.ª edição, p. 323 e Comentário ao Código de Processo nos 
Tribunais Administrativos, 2005, p. 150 e ss..

O artigo 150.º do CPTA tem, desde logo, como primeiro pressuposto, a importância fundamental 
da questão por virtude da sua relevância jurídica ou social.

Ora, como se assinala no citado aresto, a relevância jurídica “não é uma relevância teórica me-
dida pelo exercício intelectual, mais ou menos complexo, que seja possível praticar sobre as normas 
discutidas, mas uma relevância prática que tenha como ponto obrigatório de referência, o interesse 
objectivo, isto é, a utilidade jurídica da revista e esta, em termos de capacidade de expansão da con-
trovérsia de modo a ultrapassar os limites da situação singular.”

Por outro lado, “a melhor aplicação do direito” há -de resultar da possibilidade de repetição, num 
número indeterminado de casos futuros, em termos de garantia de uniformização do direito.

Deste modo, como se refere no acórdão deste Tribunal, de 30 de Maio de 2007, proferido no re-
curso n.º 0357/07, “(…) o que em primeira linha está em causa no recurso excepcional de revista não 
é a solução concreta do caso subjacente, não é a eliminação da nulidade ou do erro de julgamento 
em que porventura caíram as instâncias, de modo a que o direito ou interesse do recorrente obtenha 
adequada tutela jurisdicional. Para isso existem os demais recursos, ditos ordinários.

Aqui, estamos no campo de um recurso excepcional, que só mediatamente serve para melhor 
tutelar os referidos direitos e interesses. Em primeira linha, o que se visa é submeter à apreciação do 
tribunal de revista excepcional a apreciação de uma questão que, pela sua importância jurídica ou 
social, tenha importância fundamental; ou permitir a pronúncia desse mesmo tribunal quando ela seja 
claramente necessária para uma melhor aplicação do direito”.

Cf. tudo o que vem de ser dito no acórdão deste Supremo Tribunal Administrativo, de 16 -6 -2010, 
proferido no recurso n.º 296/10.

No caso em apreço, vem interposto o presente recurso de acórdão do TCAS que julgou improce-
dente o pedido de revisão de acórdão transitado em julgado.
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O que, em síntese, a recorrente alega é que a admissão do presente recurso para o Supremo Tri-
bunal Administrativo é essencial para a correcta aplicação do direito, uma vez que este é o único meio 
processual que torna possível à recorrente fazer prevalecer o seu direito fundamental a uma tutela ju-
risdicional efectiva, traduzido em ver conhecida a impugnação judicial da liquidação de IRC só depois 
de ser conhecida e transitada a decisão relativa à desistência do procedimento de revisão da matéria 
colectável, através do único meio processual que ainda é possível utilizar, o recurso de revisão previsto 
no disposto no artigo 293.º do CPPT.

O problema que se nos depara é, pois, o de saber se tal questão, tal como vem configurada nas 
conclusões do recurso, integra, ou não, «questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se revista 
de importância fundamental», ou questão em relação à qual «a admissão do recurso seja claramente 
necessária para uma melhor aplicação do direito», nos termos da lei acima ditos.

A esse propósito, dir -se -á, então, parecer -nos manifesto que a recorrente pretende sub-
meter a questão a uma outra instância, sem que se verifiquem pressupostos processuais para 
tal, sendo que a divergência relativamente ao acórdão recorrido não pode nunca justificar o 
presente recurso.

A questão elencada, no entanto, tal como vem configurada nas conclusões do recurso, apenas ao 
presente caso especificamente diz respeito, não se enquadrando, assim, nos termos da lei, que exigem 
a existência «de uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se revista de importância 
fundamental», ou que, por mor dessa questão, «a admissão do recurso seja claramente necessária para 
uma melhor aplicação do direito».

Na verdade, a questão que vem apresentada neste recurso, estando claramente circunscrita à 
matéria factual apurada nos autos, dificilmente poderá ultrapassar os limites do caso concreto, pelo 
que, manifestamente não se verifica, em relação a essa mesma questão, uma capacidade de expansão 
da controvérsia, que legitima o recurso excepcional de revista, “como garantia de uniformização do 
direito nas vestes da sua aplicação prática” – cf. o acórdão do STA de 30 de Maio de 2007, rec. 285/07, 
citado no acórdão de 28 de Outubro de 2009, proferido no recurso n.º 0737/09.

Por último, ainda se dirá que, ainda que a questão que vem apontada pudesse constituir verdadeiro 
erro de julgamento, tal não é mostrado com a aparência de que no caso realmente se esteja em presença 
de uma admissão do recurso «claramente necessária para uma melhor aplicação do direito».

E, assim sendo, afigura -se -nos evidente que não se verificam neste caso os requisitos de admissão 
do recurso excepcional de revista expressos no artigo 150.º, n.º 1, do CPTA.

IV – Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário 
em não admitir o recurso.

Custas pela recorrente.

Lisboa, 16 de Novembro de 2011. — António Calhau (relator) — Pimenta do Vale — Valente 
Torrão. 

 Acórdão de 16 de Novembro de 2011.

Assunto:

Prescrição da obrigação tributária.

Sumário:

 I — A instauração da execução fiscal em data anterior à entrada em vigor da LGT, só 
por si, não tem qualquer efeito sobre o prazo de prescrição que se inicie e decorra 
na vigência da lei nova, a qual não reconhece efeito interruptivo e suspensivo 
derivado da instauração da execução fiscal e sua pendência.

 II — A penhora de rendas, ainda que efectuada com obediência ao trato sucessivo, 
não constitui causa interruptiva ou suspensiva da prescrição por não caber na 
previsão normativa do artigo 49º, n.º 4 da LGT.

Processo n.º 788/11 -30.
Recorrente: José Fernando Franco Martins e Outra.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Lino Ribeiro.
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Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo

1.1. José Fernandes Franco Martins, e mulher, devidamente identificados nos autos, recorrem da 
sentença do Tribunal Tributário de Lisboa, de 14 de Julho de 2011, que julgou improcedente a reclamação 
que, nos termos do artigo 276º do CPPT, interpuseram da decisão do Chefe de Serviços de Finanças de 
Lourinhã que declarou extinto o processo de execução fiscal n.º 15381997010004255 instaurado para 
cobrança de dívidas de IVA dos anos de 1996 e 1997.

Nas alegações, concluíram o seguinte:
I. Os actos meramente internos não têm a virtualidade de obstar à contagem do decurso de um 

ano de paragem do processo, sob pena de violação dos princípios da certeza e da segurança jurídica 
subjacentes ao instituto da prescrição. Pelo que.

II. O processo é havido por parado em caso de realização de diligências meramente internas do 
órgão de execução fiscal não notificadas ao executado.

III. Assim, para efeitos do disposto no artigo 49º, n.º 2 da LGT, com a redacção dada pelo Decreto-
-Lei n.º 398/98 de 17 de Dezembro, o último acto praticado no processo com virtualidade de obstará 
paragem do processo foi a notificação mencionada na alínea h) dos factos provados, que ocorreu em 
17.11.1998.

IV. Tendo, por esta razão, a prescrição da quantia exequenda ocorrido em 18.11.2007.
V. Os factos interruptivos e suspensivos do prazo de prescrição encontram -se tipificados na lei, 

em obediência aos princípios da tipicidade e da legalidade, constitucionalmente consagrados.
VI. A penhora de rendas, ainda que efectuada com obediência ao trato sucessivo, não constitui causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição por não caber na previsão normativa do artigo 49º, n.º 4 da LGT.
VII. O tribunal a quo ao considerar que a execução se encontrava suspensa, “por efeito das rendas 

penhoradas, que constitui rendimento periódico, que nos termos do disposto no artigo 228º do CPPT, 
tem trato sucessivo pelos períodos bastantes para o pagamento da divida exequenda e dos acrescidos, 
equivalendo ao pagamento de prestações legalmente autorizadas, aplicando analogicamente o regime 
do pagamento de prestações legalmente autorizadas ao regime da penhora de rendas, violou o disposto 
nos artigos 49º, n.º 4 da LGT, 103º, n.º 2 da CRP.

VIII. Ocorrendo diversos factos susceptíveis de interromper o prazo de prescrição, por força da 
sucessão no tempo dos vários factores interruptivos só o primeiro tem relevância legal. Pelo que,

IX. Só a instauração do processo executivo teve a virtualidade de interromper o prazo de pres-
crição em curso.

X. A sentença no que respeita à fundamentação de direito da suspensão da execução e do prazo 
de prescrição é omissa. Pelo que,

XI. Nos termos do artigo 668º, n.º 1, alínea b) do CPC, por remissão do artigo 2º, alínea e) do 
CPPT a sentença é nula, o que desde já se argui.

XII. Sem prescindir ainda se dirá, que a suspensão do processo de execução não decorre automati-
camente da apresentação de oposição à execução fiscal, pois que é necessário um despacho do órgão de 
execução fiscal competente a autorizar a suspensão, depois de verificar a existência de garantia suficiente.

XIII. Caso se entenda que a prescrição não ocorreu em 19.11.2007, sempre se dirá que apenas se 
pode considerar que a execução esteve suspensa entre 16.07.2008 — data do trânsito em julgado do 
despacho que ordena a suspensão do processo executivo, mencionado na alínea r) dos factos dados como 
assentes — e 03.06.2009 — data do trânsito em julgado do acórdão proferido no âmbito do processo 
de oposição à execução fiscal, proferido no âmbito do processo n.º 721/07.7BELRS.

XIV. O tribunal a quo ao considerar que a quantia exequenda não está prescrita, com a funda-
mentação supra exposta, violou o disposto no artigo 49º, 2, da Lei Geral Tributária, no artigo 103º 
da Constituição da República Portuguesa, os princípios da legalidade e da segurança jurídica, e o 
artigo 169º do CPPT.

1.2. Não houve contra -alegações
1.3. O Ministério Público emitiu parecer no sentido da procedência do recurso, por considerar 

que as dívidas exequendas estão prescritas.
2. A sentença recorrida deu como assente os seguintes factos:
a) Em 28/1/1997, pelo Serviço de Finanças da Lourinhã, foi instaurado contra Reinaldo Distribuidor 

Bebidas, Lda, o processo de execução fiscal n.º 15381997010004255 para cobrança de IVA de 06.1996, 
e apensos, instaurados em 28/1/1997 (cf. fls. 22) para cobrança coerciva das seguintes dívidas: 

Origem Período Número Execução

IVA e JC 07.1996 1538199701007157

IVA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08.1996 1538199701007513
IVA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09.1996 1538199701007629
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Origem Período Número Execução

IVA e JC 07.1996 1538199701007157

IVA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.1996 153819970100787.4
IVA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.1996 153819970100798.0
IVA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.1996 153819970100839.0
IVA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01.1997 153819970100873.0
IVA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02.1997 153819970100879.0
IVA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03.1997 153819970100900.1
IVA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04.1997 153819970100952.4
IVA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 05.1997 153819970100961.3
IVA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06.1997 153819970101085.9
IVA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07.1997 153819980100006.3
IVA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08.1997 153819980100011.0

 b) Em 30/6/1997 e 29/6/1997 foram efectuados pagamentos por conta da dívida exequenda no 
valor de € 249,40 e € 149,64 respectivamente – cfr. fls. 103 e fls. 3 -A e 4 do PEF apenso;

c) Em 28/1/1998 foi emitido mandado de penhora  - cf. fls. 7 do PEF;
d) Por despacho de 28/4/1998 foi ordenada a reversão da execução contra os sócios gerentes 

ora reclamantes, tendo sido extraída e expedida para o efeito, carta precatória dirigida ao Serviço de 
Finanças de Torres Vedras, onde correu com o n.º 15891998700014.6  - cf. fls. 54 do PEF;

e) Os reclamantes na qualidade de revertidos foram citados em 18/5/1998 — cf. fls. 21 dos autos 
e 21 e 23 do PEF;

f) Em 9/7/1998 e 2/10/1998 foram emitidos mandados de penhora  - cf. fls. 25 e 44 do PEF;
g) Os reclamantes foram notificados do acto de penhora efectuado em 15/7/1998, incidente sobre 

o prédio inscrito na matriz predial da freguesia de S. Pedro e Santiago sob o n.º 3083 em 21/9/1998 
— cf. fls. 22 dos autos e 41 dos autos de carta precatória;

h) Os reclamantes foram notificados do acto de penhora efectuada em 15/10/1998, incidente sobre 
o prédio inscrito na matriz predial da mesma freguesia de S. Pedro e Santiago sob o artigo n.º 2754 em 
17/11/1998 — cf. fls. 22 dos autos e 41 dos autos de carta precatória;

i) Em 13/1/1999 foi publicitada a venda dos imóveis penhorados através de edital, designada para o 
dia 19/2/1999 na execução fiscal — carta precatória n.º 1589 — 98/700015.4 e apenso 1589 -98/700016.2 
— cf. fls. 140 dos autos;

j) Em 3/2/1999 o reclamante requereu ao Serviço de Finanças de Torres Vedras a suspensão da 
venda dos imóveis penhorados — cf. fls. 23 a 25 do processo de execução fiscal;

k) Em 30/3/1999 a pedido do Serviço de Finanças de Lourinhã foi a carta precatória referida em d) 
devolvida pelo Serviço de Finanças de Torres Vedras e remetida com os demais processos de execução 
fiscal à Direcção de Finanças de Lisboa, com vista ao requerimento da falência da devedora principal 
 - Reinaldo  - Distribuidor de Bebidas, Lda — cf. fls. 22 dos autos e fls. 58 da carta precatória;

l) Os processos de execução fiscal remetidos à Direcção de Finanças de Lisboa vieram a ser de-
volvidos por aquela Direcção em 4/8/1999 — cf. fls. 23;

m) A carta precatória identificada em d) foi de novo remetida ao Serviço de Finanças de Torres 
Vedras em 18/10/2006 para prosseguimento da execução, tendo sido penhoradas rendas  - cf. fls. 22 dos 
autos e fls. 328 a 356 da carta precatória;

n) As rendas penhoradas começaram a ser depositadas na conta de Operações Específicas do 
Tesouro (conta 8949) em 3/4/2007 até 10/12/2010 — cf. fls. 886 e 887 do PEF;

o) Em 2/5/2007 pelos reclamantes foi deduzida Oposição à execução, que correu no Tribunal 
Tributário de Lisboa com o n.º 721/07.7BELRS  - cf. fls. 105 dos autos;

p) Da decisão proferida naqueles autos, os reclamantes recorreram para o Tribunal Central Admi-
nistrativo Sul, que decidiu confirmar a decisão recorrida de rejeição liminar — cf. fls.

q) Os reclamante requereram a suspensão do processo de execução bem como o cancelamento 
das penhoras efectuadas no processo melhor identificados em a)  - cf. fls. 352 do PEF;

r) Por despacho datado de 7/7/2008 foi deferido o pedido de suspensão do PEF, e indeferido o 
pedido de cancelamento das penhoras determinando -se que as rendas depositadas à ordem do Serviço 
de Finanças identificado em n), não seriam aplicadas no processo, aguardando o trânsito em julgado 
da decisão judicial da oposição  - cf. fls. 365 do PEF e fls. 144 dos autos;

s) Os reclamantes requereram ao Chefe do Serviço de Finanças da Lourinhã o reconhecimento 
da prescrição da dívida exequenda indicada em A) em 23/3/2009 e 23/11/2010 — cf. fls. 13 e 18 dos 
autos;

t) Os autos de oposição referidos em o) e p) foram remetidos ao Serviço de Finanças em 21/5/2010 
aí prosseguindo a execução seus termos — cf. fls. 105 dos autos;
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u) Em 20/1/2011 pelo Serviço de Finanças foi efectuado o levantamento das rendas penhoradas 
e aplicado o depósito no pagamento da dívida exequenda  - cf.

v) Por despacho de 20/1/2011, foi declarado extinto por pagamento o PEF e apensos identificados 
em a) e determinado o cancelamento das penhoras das rendas e dos imóveis — cf. fls. 12 dos autos;

w) Os reclamantes deduziram reclamação dos actos de aplicação dos depósitos de penhora 
n.º 1538200900000000360 que na execução praticados em 29/12/2010 e dos respectivos actos de 
compensação que correm termos neste Tribunal com o n.º 613/11 pedindo a declaração da prescrição 
da dívida exequenda e a anulação dos actos reclamados — cf. fls. 74 dos autos;

x) Os reclamantes deduziram reclamação dos actos de aplicação dos depósitos de penhora 
n.º 1528200900000000364, e 1538200900000000365, 1538200900000000366, 538200900000000367, 
1538200900000000368, 1538200900000000370, 1538200900000000371, 1538200900000000373 e 
1538200900000000374 que na execução praticados em 17/1/2011 e dos respectivos actos de cobrança 
e compensação que correm termos neste Tribunal com o n.º 612/11 pedindo a declaração da prescrição 
da dívida exequenda e a anulação dos actos reclamados — cf. fls. 82 dos autos;

3.1. As questões jurídicas que vêm em recurso são duas: (i) saber se há nulidade da sentença, 
por falta de fundamentação de direito quanto à suspensão automática da execução fiscal em virtude de 
oposição; (ii) e saber se a decisão recorrida padece ou não de erro de julgamento quanto à prescrição 
das dívidas em cobrança na execução fiscal que reverteu contra os recorrentes.

Invocando o artigo 668º, n.º 1, alínea b) do CPC e o artigo 205º do CPPT, os recorrentes dizem que 
a sentença é nula porque não indica razões de direito que sustentem o argumento de que “o despacho 
reconhecendo a suspensão do processo de execução não tem no caso concreto efeitos constitutivos, 
pelo que, a ter relevância para a questão sub judice, se considera o efeito suspensivo desde a data da 
instauração da oposição».

Mas não têm razão.
Nessa parte da sentença, averigua -se se ocorreu algum facto suspensivo com relevância nos autos, 

indicando -se que tem esse efeito o depósito de rendas penhoradas, iniciado em 3/4/2007, e a oposição 
à execução fiscal, instaurada em 2/5/2007. Perante a ocorrência de dois factos suspensivos, a sentença 
considerou que «quando foi instaurada a acção de oposição, a execução já se encontrava suspensa, 
por efeito do depósito das rendas penhoradas, que constitui rendimento periódico que nos termos do 
disposto no artigo 228º do CPPT, tem trato sucessivo pelos períodos bastantes para o pagamento da 
dívida exequenda e do acrescido, equivalendo ao pagamento de prestações legalmente autorizadas, o 
que significa que a execução esteve suspensa, com fundamento no artigo 49º, n.º 4 da LGT, de 3/4/2007 
a 10/12/2010 conforme resulta da alínea n) dos factos provados, pelo que a dedução de oposição em 
25/2007, ou o despacho de 7/7/2008 (alínea o) e r)) não tiveram a virtualidade de suspender a execu-
ção, porque ela já se encontrava suspensa».

É verdade que a sentença considera que, se fosse de dar relevância à oposição, o seu efeito suspen-
sivo ocorreria desde a data da instauração – 2/7/2007  - e não desde a data do despacho que determinou 
a suspensão da execução fiscal – 7/7/2008. Mas como não lhe deu essa importância, não se pode dizer 
que a decisão tomada é omissa quanto à indicação da norma jurídica que atribui à oposição o efeito 
de suspender a execução fiscal. Ao dar relevância ao facto suspensivo que ocorreu em primeiro lugar, 
invocando para tal o artigo 49º da LGT, na redacção dada pela Lei n.º 53 -A/2006, de 29/12, o período 
de suspensão da execução por decorrência da oposição deixou de ter qualquer relevância para a decisão 
que foi tomada sobre a prescrição.

Se esta fundamentação não está correcta, então o problema não é de omissão de pronúncia, mas 
sim de erro de julgamento.

3.2. A sentença recorrida considerou que as dívidas exequendas não estão prescritas, pelos seguin-
tes motivos: (i) nos termos do artigo 297º do CC, ao caso dos autos aplica -se o regime de prescrição 
da LGT; (ii) a citação dos revertidos, ocorrida em 15/5/1998, comutou -se em suspensão até 4/8/2000, 
um ano após a paragem da execução por motivo não imputável ao sujeito passivo, “havendo assim que 
acrescer ao prazo decorrido desde esta última data o tempo decorrido desde 1/1/1997 até 18/5/1998, que 
perfaz 1 ano e 231 dias a favor da prescrição”; (iii) o prazo de prescrição suspendeu -se entre 3/4/2007 
e 10/12/2010, pelo depósito de rendas penhoradas, que tem equivalência ao pagamento de prestações 
legalmente autorizadas; (iv) como até 3/4/2007 decorreu 7 anos e 231 dias com relevo para a prescri-
ção, desde 10/12/2010, data em que ocorreu o depósito da última renda, até à data do acto reclamado 
– 21/1/2011 – ainda não transcorreu o remanescente necessário para atingir os 8 anos.

Diferente é o entendimentos dos recorrentes, para quem: (i) o último acto praticado no processo 
com virtualidade de obstar à paragem do processo foi a notificação do acto de penhora, ocorrida em 
17/11/1998, voltando a correr em 18/11/1999, pelo que a prescrição ocorreu em 19/11/2007; (ii) a pe-
nhora de rendas, ainda que efectuadas em obediência ao trato sucessivo, não constitui causa interruptiva 
ou suspensiva da prescrição, por não caber na previsão do n.º 4 do artigo 49º da LGT; (iii) de acordo 
com o artigo 49º, na redacção dada pela Lei n.º 53 -A/2006, a interrupção só tem lugar uma única vez, 
pelo que a citação não tem virtualidade para interromper o prazo já interrompido pela instauração da 
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execução; (iv) caso se entenda que a prescrição não ocorreu em 19/11/2007, então, deve considerar -se 
que a contagem do prazo de prescrição iniciou -se em 1/9/1999, com a entrada em vigor da LGT, pelo 
que a prescrição ocorreu em 1/1/2007.

Ora, tendo em conta as regras da prescrição das leis tributárias e as regras de validade geral sobre 
os conflitos de leis no tempo, fixadas nos artigos 297º e 12º do Código Civil, afigura -se -nos que nenhum 
destes pontos de vista é correcto.

Apesar da sentença recorrida e os recorrentes darem relevância a factos interruptivos anteriores 
à entrada em vigor da LGT, designadamente a instauração da execução, ocorrida em 28/1/1997, e a 
citação ocorrida em 15/5/1998, não é controverso que o prazo de prescrição a ter em conta é o prazo 
de 8 anos introduzido por aquela lei.

Na verdade, em caso de sucessão de leis que estabelecem distintos prazos de prescrição, há que 
ter em conta o n.º 1 artigo 297º do CC, mandado aplicar ao direito fiscal pelo artigo 5º do DL n.º 398 
de 17/12, segundo a qual «a lei que estabelece, para qualquer efeito, um prazo mais curto do que o 
fixado na lei anterior é também aplicável aos prazos que já estiverem em curso, mas o prazo só se 
conta a partir da entrada em vigor da nova lei, a não ser que, segundo a lei antiga, falte menos tempo 
para o prazo se completar».

Ora, apesar das dívidas exequendas resultarem do IVA de Junho de 1996 a Agosto de 1997, é 
aplicável o prazo de prescrição de 8 anos da lei nova (art. 48º n.º 1 da LGT), uma vez que, por con-
fronto com o prazo de prescrição de 10 anos da lei antiga (art. 34º, n.º 1 do CPT), em consequência de 
em 1/1/1999, data da entrada em vigor da LGT, não faltar menos tempo para se completar o prazo de 
prescrição segundo a lei antiga.

Na verdade, respeitando as obrigações tributárias a IVA dos anos de 1996 e 1997, o prazo pres-
cricional tem termo inicial no começo do ano seguinte àquele em que tiver ocorrido o facto tributário, 
ou seja, em 1/1/97 e 1/1/98, respectivamente. Deste modo, independentemente de qualquer acto inter-
ruptivo ou suspensivo, em 1/1/99 faltavam 8 anos para se completar o prazo de prescrição da dívida 
de IVA do ano de 1997 e 9 anos para se completar o prazo de prescrição da dívida de IVA do ano de 
1998. Ou seja, não faltava «menos tempo» para se completar o prazo de prescrição previsto no CPT 
do que o novo prazo previsto na LGT, pelo que o prazo de prescrição aplicável não pode deixar de ser 
o fixado na lei nova.

É certo que, na contagem do prazo que falta para se completar a prescrição «segundo a lei antiga», 
tem que considerar não só o termo inicial como também as causas de interrupção e suspensão previstas 
nessa lei. Como resulta do probatório, em 28/1/97 foi instaurada a execução fiscal para cobrança das 
dívidas de IVA dos anos de 1996 e 1997, facto a que o n.º 3 do artigo 34º do CPT atribuía o valor de 
efeito interruptivo do prazo de prescrição. Tal facto produz os efeitos previstos na lei vigente no momento 
da sua ocorrência, designadamente o efeito de eliminar o período de tempo anterior à sua ocorrência e 
obstar ao decurso do prazo de prescrição, enquanto o processo estiver pendente ou não estiver parado 
por mais de um ano por facto não imputável ao contribuinte. Ora, tendo sido eliminado o período ante-
rior a esse facto interruptivo, e como até à entrada em vigor da LGT o processo de execução não esteve 
parado, tem que se concluir que em 1/1/99 não terá decorrido qualquer prazo de prescrição.

Por outro lado, atendendo a que a sucessão de leis sobre factos interruptivos e suspensivos da 
prescrição não é regulada pelo artigo 297º do CC, mas pelo n.º 2 do artigo 12º do CC, como é juris-
prudência consolidada deste Tribunal, e como a execução não parou por mais de um ano por facto 
não imputável aos recorrentes até à entrada em vigor da LGT, tem que se reconhecer que a execução 
e a sua pendência, só por si, não tem qualquer efeito sobre o prazo de prescrição, pois todo o prazo 
a considerar decorrerá na vigência da lei nova, a qual não reconhece efeito interruptivo e suspensivo 
derivado da instauração da execução fiscal e sua pendência. Como se diz no sumário do Acórdão do 
STA de 19/10/2011, proferido no recurso n.º 0166/11, «sendo aplicável o prazo de prescrição previsto 
na Lei Geral Tributária, que obrigatoriamente se inicia no dia 1/01/1999, e não reconhecendo esta Lei 
efeito interruptivo ao acto de instauração da execução fiscal, conclui -se que o efeito interruptivo que 
a instauração da execução em 1997 produziria por força do regime contido não CPT deixa de poder 
relevar e de produzir efeitos sobre o prazo de prescrição previsto na Lei Geral Tributária».

Os recorrentes alegam que o processo de execução parou em 17/11/98, data em que foram no-
tificados da penhora efectuada em 15/10/98 e que, por conseguinte, voltando a correr em 18/11/99, 
prescreveu em 19/11/2007.

Mesmo que fosse certo que o processo parou na data indicada pelos recorrentes, a “degradação” do 
efeito interruptivo em efeito suspensivo causado pela paragem do processo não tem qualquer influência 
na determinação do prazo prescricional aplicável. Com efeito, somando -se o prazo decorrido desde o 
início até à autuação do processo executivo (desde 1/1/97, para a obrigação tributária mais antiga, até 
28/1/97) com o decorrido após o momento em que os recorrentes dizem que se completou um ano de 
paragem do processo (17/11/99), essa soma será sempre inferior a dois anos, e por isso será de aplicar o 
prazo da LGT, por força da regra do art. 297º, n.º 1 do CC. Por outro lado, como o prazo de prescrição 
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só se conta a partir da entrada em vigor da LGT, o facto interruptivo anterior a que ela não reconhece 
esse efeito, não pode produzir qualquer efeito sobre a contagem do prazo de prescrição.

Diga -se, porém, que não é verdade que o processo tenha parado em 17/11/99, porque, a partir dessa 
data e por mais de um ano apenas se praticaram “actos de mero expediente” com relevância meramente 
interna. Desde logo, como resulta dos factos provados nas alíneas i) e j), em 13/1/99 foi publicitada a 
venda dos imóveis penhorados, que é um acto com eficácia externa, e em 3/2/99 os recorrentes pediram 
a suspensão dessa venda, iniciativa processual bem demonstrativa de que o processo não esteve parado. 
Depois, como bem se explicou na sentença recorrida, o facto deste actos serem praticados no âmbito de 
uma carta precatória não significa que o processo de onde a carta foi extraída tenha ficado parado. Como 
resulta dos artigos 185º e 186º do CPPT, a carta precatória extraída da execução que possa ser paga no 
órgão da execução deprecado é uma diligência processual destinada a dar andamento à execução, e por 
conseguinte, não se pode dizer que a execução parou com a expedição da carta.

A sentença recorrida, em vez de pôr em relevo, como facto interruptivo, a instauração da execução, 
atribuiu esse efeito ao acto de citação dos revertidos. No entender do tribunal recorrido, a citação dos 
revertidos, ocorrida em 15/5/1998, comutou -se em suspensão até 4/8/2000, um ano após a paragem da 
execução por motivo não imputável ao sujeito passivo, “havendo assim que acrescer ao prazo decorrido 
desde esta última data o tempo decorrido desde 1/1/1997 até 18/5/1998, que perfaz 1 ano e 231 dias a 
favor da prescrição”. Trata -se, porém, de um erro de julgamento, porque, sendo os efeitos de factos os 
previstos na lei vigente no momento em que eles ocorrem (art. 12º n.º 2 do CC), a citação não poderia 
ter efeito interruptivo, uma vez que o CPT então vigente não lhe reconhecia esse efeito.

Assente que o prazo aplicável é o prazo de 8 anos previsto na LGT e que a contagem do mesmo 
se inicia em 1/1/1999, data da sua entrada dessa lei, com termo final em 1/1/2007, vejamos se no de-
curso desse prazo houve interferência de factos interruptivos e/ou suspensivos que influíram no seu 
termo final.

Como se verifica dos factos provados, nesse período não ocorreu qualquer um dos factos interrup-
tivos da prescrição previstos no n.º 1 do artigo 49º da LGT, quer na redacção inicial, quer na redacção 
introduzida pela Lei, n.º 100/99, de 26/7 e pela Lei n.º 53 -A/2006 de 29/12.

A sentença recorrida referiu -se a duas causas suspensivas: (i) o depósito de rendas penhora-
das, iniciado em 3/4/2007 e (ii) a oposição à execução fiscal, instaurada em 2/5/2007 e suspensa em 
7/7/2008. Como aquela ocorreu em primeiro lugar, considerou que a oposição não teve “virtualidade 
de suspender a execução porque ela já se encontrava suspensa”. Ou seja, deu relevância suspensiva ao 
depósito das rendas penhoradas ocorrido entre 3/4/2007, data do início dos depósitos, e 10/12/2010, 
data do último depósito.

Todavia, nos termos do n.º 4 do artigo 49º da LGT, na redacção dada pela Lei n.º 53 -A/2006, de 
29/12, apenas a oposição à execução tinha virtualidade para constituir causa suspensiva da prescrição. 
O depósito de rendas penhoradas, com trato sucessivo pelos períodos bastantes para o pagamento da 
dívida exequenda e do acrescido, modalidade de penhora prevista no art. 228º da CPPT, não é um facto 
a que aquela norma atribua efeito suspensivo do prazo de prescrição. O mesmo não pode ser equipa-
rado, por analogia, ao pagamento em prestações porque, sendo a prescrição das dívidas tributárias uma 
garantia dos contribuintes, o n.º 4 do artigo 11º da LGT proíbe em absoluto a colmatação de lacunas 
através do recurso à analogia.

Seja como for, no caso dos autos, esta discussão nem sequer assume qualquer importância.
Se bem repararmos, nenhum desses factos poderia suspender o prazo de prescrição pela simples 

razão de que, quer na data do início dos depósitos das rendas penhoradas, quer na data da suspensão da 
execução em consequência da oposição, o prazo para se exigir as obrigações tributárias já estava pres-
crito. Com efeito, o prazo de prescrição iniciou -se em 1/1/1999, com termo em 1/1/2007, e o depósito 
das rendas penhoradas e a suspensão da execução fiscal em consequência da oposição ocorrerem em 
datas posteriores, ou seja, em 2/5/2007 e 7/7/2008.

Há, pois, erro de julgamento, quer quanto ao início do prazo de prescrição, que não coincide com o 
termo do ano em que o facto tributário se verificou, mas com o início da vigência da LGT, quer quanto 
à relevância das causas suspensivas, uma vez que durante o período prescricional nenhuma ocorreu.

Assim sendo, o acto reclamado é ilegal, porque declarou extinta a execução, por pagamento co-
ercivo de uma dívida já prescrita. A própria penhora de rendas, numa data em que já havia decorrido 
o prazo de prescrição, não deixou de ser um acto ilegal.

Os recorrentes pediram a restituição das quantias que foram aplicadas no pagamento da dívida 
prescrita, acrescidas de juros de mora e de juros indemnizatórios, até integral e efectivo pagamento.

Todavia, o acto reclamado não abrangeu tais assuntos, pelo que o direito à restituição das quan-
tias indevidamente aplicadas no pagamento coercivo da quantia exequenda, juros moratórios e juros 
indemnizatórios, caso se verifiquem os respectivos pressupostos, deve ser primeiramente solicitado ao 
órgão de execução fiscal.
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4. Pelo exposto, acordam os juízes da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo em conceder provimento ao recurso jurisdicional, revogar a sentença recorrida e declarar 
extinta a execução por prescrição da dívida exequenda.

Lisboa, 16 de Novembro de 2011. — Lino Ribeiro (relator) — Valente Torrão — Dulce Neto. 

 Acórdão de 16 de Novembro de 2011.

Assunto:

Falta de fundamentação. IMI. Avaliação. Terreno para construção. Coeficiente de 
localização. Custo médio de construção por metro quadrado.

Sumário

 I — Um acto encontra -se suficientemente fundamentado quando dele é possível extrair 
qual o percurso cognoscitivo e valorativo seguido pelo agente, permitindo ao 
interessado conhecer, assim, as razões de facto e de direito que determinaram a 
sua prática.

 II — O coeficiente de localização previsto no artigo 42.º do CIMI é um valor aprovado 
por Portaria do Ministro das Finanças sob proposta da CNAPU na fixação do 
qual se têm em consideração, nomeadamente, as seguintes características: acessi-
bilidades, proximidade de equipamentos sociais, serviços de transportes públicos 
e localização em zonas de elevado valor de mercado imobiliário.

 III — Também o zonamento que consiste na determinação das zonas homogéneas a que 
se aplicam os diferentes coeficientes de localização em cada município e as per-
centagens a que se refere o n.º 2 do artigo 45.º do CIMI é aprovado por Portaria 
do Ministro das Finanças sob proposta da CNAPU.

 IV — Neste contexto, a fundamentação exigível para a aplicação destes valores apenas 
se pode circunscrever à identificação geográfica/física dos prédios no concelho 
e freguesia respectivos, ao estabelecimento do coeficiente de localização e das 
percentagens referidas e à invocação do quadro legal que lhe é aplicável.

 V — O facto dos zonamentos concretos, respectivos coeficientes de localização e percen-
tagens aplicáveis, constantes da proposta da CNAPU, não terem sido publicados 
em portaria não lhes retira eficácia, sendo certo que a lei apenas estabelece a 
necessidade das propostas da CNAPU a esse respeito serem aprovadas por Portaria 
do Ministro das Finanças e se publicitou o local em que podem ser consultados, 
desta forma se garantindo o seu conhecimento aos interessados e público em 
geral.

 VI — Este sistema de regulamentação não viola qualquer princípio constitucional.

Processo n.º 814/11 -30.
Recorrente: Moura e Cortegaça – Empreendimentos Imobiliários, S.A.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Exmª. Srª. Consª. Drª. Isabel Marques da Silva.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

 - Relatório -
1 – MOURA E CORTEGAÇA – Empreendimentos Imobiliários, S.A., com os sinais dos autos, 

recorre para este Supremo Tribunal da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada, de 
25 de Maio de 2011, que julgou improcedente a impugnação deduzida contra acto de fixação do valor 
patrimonial de € 1.102.690,00 atribuído quer em primeira, quer em segunda avaliação ao lote de terreno 
para construção sito no Casal do Marco, inscrito na matriz predial sob o artigo 2260 da freguesia de 
Paio Pires, apresentando as seguintes conclusões:

1. O CIMI não determina, de forma absoluta, como se apura o VPT de um imóvel, antes deixando 
à consideração da administração uma série de elementos para os quais previu apenas limites mínimos 
e máximos, ou deu indicações genéricas de classificação e qualificação;
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2. Nestes termos, as fixações de valor patrimonial tributário apenas poderão ser compreendidas 
se a Administração Fiscal fundamentar os seus actos, incorrendo, caso contrário na violação do dever 
de fundamentação a que está obrigado;

3. A tributação sobre imóveis pressupõe propõe -se tributar património existente na esfera do 
contribuinte. Ora, este não tem, em cada momento, mais património que o equivalente ao valor que 
poderia realizar em mercado, através da venda do imóvel;

4. A disparidade inexplicável entre valor patrimonial tributário e valor de mercado pode apenas 
decorrer de um erro material na aplicação da lei que não pode ser apurado por falta de fundamen-
tação do acto;

5. Os coeficientes de localização aplicados não estão previstos em Portaria conforme deveria 
decorrer nos termos do pelo CIMI, pelo que a aplicação de uma qualquer lista de coeficientes mera-
mente recomendados, estará sempre em violação do Princípio da Legalidade;

6. A aplicação legal levada a cabo pela Administração Tributária está ainda, e antes de mais, em 
violação com o espírito da lei que presidiu à redacção do CIMI;

7. Pelo que, ao decidir como decidiu, a sentença recorrida violou a alínea i) do n.º 1 do artigo 165.º 
e o n.º 2 do artigo 103.º da CRP; o n.º 3 do artigo 268.º da CRP e o n.º do artigo 77.º da LGT; os arti-
gos 38.º a 46.º do CIMI, bem como o espírito do legislador que presidiu à redacção do CIMI.

2 – Não foram apresentadas contra -alegações.
3  - O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal emitiu o parecer de fls. 93 

a 94 dos autos, concluindo no sentido do recurso ser de proceder, com a consequência de se anular a 
avaliação efectuada.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
 - Fundamentação  -
4 – Questões a decidir
São as de saber se incorreu a sentença recorrida em erro de julgamento ao considerar fundamentado 

o acto de fixação do valor patrimonial tributário resultante da avaliação do terreno para construção, se 
ocorreu erro de facto na quantificação por o valor apurado por avaliação apresentar uma disparidade 
inexplicável em relação ao valor de mercado, se o coeficiente de localização (Cl) aplicado viola o 
princípio da legalidade tributária por não constar directamente de portaria, e se foi violado o espírito 
da lei que presidiu à redacção do CIMI.

5 – Matéria de facto
Na sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada objecto do presente recurso foram 

dados como provados os seguintes factos:
1 – Em 29/05/2006 foi apresentada a declaração para inscrição ou actualização de prédios ur-

banos na matriz (modelo 1) em nome de Moura & Cortegaça Empreendimentos Imobiliários, SA com 
referência ao terreno para construção inscrito na matriz predial urbana da freguesia de Aldeia de Paio 
Pires sob o artigo 2260 (cfr. documento de fls. 35 do processo administrativo em apenso).

2 – Em 25/07/2006 com base nos dados inscritos na mod. 1 referida no ponto anterior, foi efectuada 
a avaliação do terreno para construção de que resultou o valor patrimonial de € 1.102.690,00 (como 
consta do documento de fls. 45/46 do apenso, cujo teor se dá por integralmente reproduzido).

3 –  A ora impugnante foi notificada do valor da 1.ª avaliação em 09/08/2006 (cfr. fls. 15 e 46).
4  – Em 08/09/2006 a ora impugnante apresentou requerimento no qual solicita segunda avaliação 

do lote de terreno para construção por considerar que o valor da primeira avaliação é muito elevado 
tendo em conta a zona em que se insere o lote e por considerar excessiva a percentagem de 31% para 
a área de implantação como consta dos documentos de fls. 24/30 do apenso.

5 – Em 29/11/2006 foi lavrado o termo de avaliação referente à 2.ª avaliação dele constando que 
os peritos “declararam que tendo visto e examinado por inspecção directa o prédio descrito na relação 
que lhes foi entregue, o avaliaram com a inteira observância de todas as formalidades legais conforme 
está descrito na ficha de avaliação (...) a avaliação foi aprovada por unanimidade, sem alteração à 
1.ª avaliação (cfr. fls. 21/23 do apenso).

6 – O valor da 2ª avaliação é de € 1.102.690,00 como consta da ficha de avaliação de fls. 22/23 
do apenso.

7 – A ora impugnante foi notificada do resultado da 2ª avaliação em 15/01/2007 (cfr. fls. 44/45 
do apenso).

8 – Na 2ª avaliação os peritos fazem a análise dos vários factores de cálculo no apuramento do 
valor de avaliação no sentido de verificar se ocorreram erros na 1ª avaliação, (cfr. depoimento da 2ª 
testemunha).

6 – Apreciando.
6.1. Dos alegados erros de julgamento da sentença recorrida
A sentença recorrida, a fls. 48 a 54 dos autos, julgou improcedente a impugnação judicial deduzida, 

considerando que as avaliações do lote de terreno para construção ora impugnadas não padecem de 
falta de fundamentação, nem de omissão de pronúncia, nem ainda de erro na quantificação dado que 
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os valores constantes das fichas de avaliação resultam da equação elaborada com base em normas 
legais e de acordo com os apurados pela comissão de avaliação, que no caso da 2ª avaliação com plena 
concordância do perito do contribuinte (cfr. sentença recorrida, a fls. 53 e 54 dos autos).

Para fundamentar o decidido invoca a sentença recorrida (a fls. 52 e 53) o disposto no artigo 45.º 
do Código do IMI e a interpretação deste e dos outros preceitos daquele Código com ele relacionados 
sufragada pelos Acórdãos deste Supremo Tribunal de 10/02/2010 (rec. 01191/09) e de 6/10/2010 (rec. 
0510/10).

Vejamos.
As questões que são objecto do presente recurso não são novas, antes se têm colocado reitera-

damente a este Supremo Tribunal que a elas tem dado resposta praticamente uniforme em sentido 
concordante com o adoptado na decisão recorrida.

E desta posição quase unânime na jurisprudência deste Supremo Tribunal não nos afastaremos 
também aqui, por se entender estar fundamentado o valor patrimonial tributário fixado e não se verifica-
rem erros de facto na quantificação ou ofensa do princípio da legalidade tributária quanto ao coeficiente 
de localização aplicado ou mesmo do “espírito da lei”.

As razões para assim se decidir, também aqui, são as que constam dos Acórdãos deste Supremo 
Tribunal de 6 de Outubro de 2010 (rec. n.º 510/10) e de 14 de Setembro de 2011 (rec. n.º 255/11), este 
último por nós subscrito como adjunta.

Assim sendo, pelos fundamentos constantes dos citados Acórdãos, haverá que concluir, também 
aqui, pelos fundamentos constantes daqueles acórdãos (para os quais se remete na parte aplicável), ser 
de confirmar a sentença recorrida, que bem julgou, negando provimento ao recurso.

 - Decisão  -
8  - Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do 

Supremo Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso, confirmando a decisão recorrida.
Custas pela recorrente.

Lisboa, 16 de Novembro de 2011. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Francisco Rothes — An-
tónio Calhau. 

 Acórdão de 16 de Novembro de 2011.

Assunto:

Graduação de créditos. IRS IRC. Hipoteca. Privilégio imobiliário geral.

Sumário:

Os privilégios imobiliários previstos nos artigos 111º do CIRS, 116.º do CIRC e 205.º 
do Cód. do Regime Contributivo do Sistema Providencial da Segurança Social 
aprovado pela Lei n.º 110/09, de 16/9 (que sucedeu ao disposto nos arts. 10.º e 11.º 
do Decreto -Lei n.º 103/80, de 9/5) são gerais e não especiais pelo que não preferem 
ao crédito hipotecário, também reclamado, na respectiva graduação de créditos.

Processo n.º 831/11 -30.
Recorrente: Caixa Geral de Depósitos, SA.
Recorrido: Centro Distrital de Segurança Social de Braga e outros.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Pedro Delgado.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo

I – A Caixa Geral de Depósitos, S.A., com os sinais dos autos, vem recorrer para este Supremo 
Tribunal da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga de 19 de Maio de 2011, proferida 
nos autos de verificação e graduação de créditos à execução fiscal n.º 0450 -2002/501026690, instaurada 
contra a sociedade Ornato -Fiação, S.A. melhor identificada nos autos, por dívidas de dois contratos de 
mútuo, no montante global de 684.330,91€.

Termina as suas alegações de recurso, formulando as seguintes conclusões:
«1ª) - Decorre do disposto no artigo 686º do Código Civil que a hipoteca confere ao credor o direito 

de ser pago pelo valor de certas coisas imóveis, ou equiparadas, pertencentes ao devedor ou a terceiro 
com preferência sobre os demais credores que não gozem de privilégio especial ou de prioridade de 
registo;
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2ª) - Os créditos por IRS, IRC e os créditos por contribuições devidas à Segurança Social apenas 
fruem de privilégio geral (mobiliário ou imobiliário), conforme decorre do disposto nos artigos 111º do 
Código do Imposto Sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, 108º do Código do Imposto sobre o 
Rendimento das Pessoas Colectivas e 11º do Decreto -Lei n.º 103/80, de 9 de Maio, respectivamente.

3ª)  - Relativamente aos créditos com privilégio geral, dispõe o artigo 749º do Código Civil que 
o mesmo não vale contra terceiros, titulares de direitos que, recaindo sobre as coisas abrangidas pelo 
privilégio, sejam oponíveis ao exequente;

4ª)  - Assim, de harmonia com o preceito legal vindo de citar, o privilégio geral não pode efectivar-
-se com prejuízo dos direitos de terceiro sobre os bens atingidos pelo dito privilégio;

5ª)  - O concurso entre uma garantia geral (privilégios gerais) e uma garantia especial (hipoteca) 
terá de ser resolvido pela prevalência da garantia especial;

6ª)  - Foi declarada inconstitucional, com força obrigatória geral, a norma contida artigo 104º do 
Código do Imposto Sobre o Rendimento das Pessoas singulares, aprovado pelo Decreto -Lei no 442 -A/88, 
de 30 de Novembro, e, hoje, na numeração resultante do Decreto -Lei n.º 198/2001, de 3 de Julho, no 
seu artigo 111º, na interpretação segundo a qual o privilégio imobiliário geral nele conferido à Fazenda 
Pública prefere à hipoteca, nos termos do artigo 751º do Código Civil, por violação do artigo 2º da 
Constituição (Acórdão do TC nº362/2002, D.R. n.º 239, Série 1 -A, de 2002.10.6);

7ª)  - Foi igualmente declarada inconstitucional, com força obrigatória geral, a norma contida artigo 11º 
do Decreto -Lei n.º 103/80, de 9 de Maio, na interpretação segundo a qual o privilégio imobiliário geral 
nele conferido à Segurança Social prefere à hipoteca, nos termos do artigo 751º do Código Civil, por 
violação do artigo 2º da Constituição (Acórdão do TC nº363/2002, D.R. nº239, Série 1 -A, de 2002.10.16);

8ª)  - A declaração de inconstitucionalidade, com força obrigatório geral, proferida pelo Tribunal 
Constitucional, possui força de lei e vincula, para além de outras entidades, todos os tribunais que, 
na resolução dos processos pendentes, não podem aplicar normas que infrinjam a Constituição ou os 
princípios nela consagrados (cfr. artigo 204º da Constituição).

9ª)  - Por analogia das situações e identidade dos fundamentos, é igualmente inconstitucional a 
norma do artigo 108º do CIRC, quando interpretada no sentido de o privilégio imobiliário geral nela 
conferido à Fazenda Pública, preferir à hipoteca, nos termos do artigo 751º do Código Civil.

10ª)  - A douta Sentença recorrida, ao graduar o créditos reclamados relativos a IRS a IRC e a 
contribuições devidas à Segurança Social, que gozam de privilégio imobiliário geral, com preferência 
sobre os crédito hipotecário reclamado, violou as normas constantes dos artigos 9º, 686º e 749º do 
Código Civil e dos artigos 2º, 13º, 18º e 204º da Constituição da República Portuguesa.»

II  - Não foram apresentadas contra alegações.
III  - O Exmº Magistrado do Mº Pº emitiu parecer no seguinte sentido:
“Estando em causa valores constitucionais como o da protecção da confiança, ínsito no princípio do 

Estado de direito democrático a que se refere o art. 2.º da C.R.P., afigura -se ser de emitir o seguinte parecer, 
ainda sucinto, sobre a questão da graduação de créditos com privilégio imobiliário e garantido por hipoteca:

A questão encontra -se resolvida pela solução que foi entretanto dada pelo legislador, face ao que 
inicialmente se encontrava previsto no C. Civil em que todos os privilégios imobiliários eram especiais.

Com efeito, resulta actualmente claro que nem todos os privilégios imobiliários são especiais, 
apenas assim o sendo os previstos no C: Civil  - art. 735º n.º 3 do C. Civil, na redacção dada pelo Dec. 
-Lei n.º 38/03, de 8/3  -

Ora, os créditos de I.R.S., I.R.C. e por contribuições à Segurança Social, e respectivos juros que 
foram reconhecidos na sentença recorrida gozam de privilégio imobiliário, mas do tipo geral, por assim 
se encontrar previsto em várias disposições especiais, como são os arts. 111º do C. do I.R.S., 116.º do 
C. do I.R.C, e 205.º do C. do Regime Contributivo do Sistema Providencial da S.S. aprovado pela Lei 
n.º 110/09, de 16/9, que sucedeu ao disposto nos arts. 10.º e 11.º do Dec Lei n.º 103/80, de 9/5.

Assim, ao caso é de aplicar o disposto no art. 749º n.º 1 do C. Civil, na redacção dada pelo Dec. 
-Lei n.º 38/03, de 8/3, e não no art. 75lº do C. Civil  - cfr., por todos, ac. do S.T.J. de 17 -5 -2007 proferido 
no proc. P. 07131309, acessível em www.dgsi.pt.

Não se pode, pois, deixar de concordar com se defende no recurso interposto pelo C.G.D., no 
sentido que o crédito que reclamou, garantido por hipoteca, e tal como foi reconhecido é de graduar em 
posição anterior aos referidos créditos de I.R.S., I.R.C., contribuições à Segurança Social, e juros.

Nestes termos, o recurso é de proceder, pelo que é de alterar nessa parte a graduação de créditos 
efectuada, conforme acima referido.”

IV - Colhidos os vistos legais, cabe decidir.
V – A decisão recorrida é do seguinte teor:
«No âmbito dos autos de execução fiscal n.º 0450 -2002/501026690, do 1.º Serviço de Finanças 

de V. N. de Famalicão, que correm termos contra “ORNATO  - FIAÇÃO, S.A.”, foram reclamados os 
seguintes créditos:

 - Pelo Centro Distrital de Segurança Social  - Braga (CDSS), um crédito originado em contribui-
ções não pagas relativas aos meses de Abril a Dezembro de 2004, de Janeiro a Novembro de 2005 e 
de Janeiro a Dezembro de 2007, tudo no montante global de 222 482,04 €;
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 - Pela CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A., um crédito no montante global de 686.330,91 
€, originado em dois contratos de mútuo (abertura de crédito) com garantias hipotecárias, titulados 
por escrituras celebradas a 16 -7 -2001 e a 14 -2 -2003, ambas no Notariado Privativo da C.G.D. no 
Porto;

 - Pela sociedade “GARCIA, GARCIA & Cª.LDª,” um crédito em vias de cobrança coerciva na 
execução comum n.º 1769/04, do 4.º Juízo Cível do Tribunal Judicial de V. N. de Famalicão, no decurso 
da qual foi penhorado (em 14 -7 -2005) o bem imóvel supra referido estando essa penhora registada 
naquele mesmo dia  - cfr. fls. 103 a 105 e 172 a 192;

 - Pela FAZENDA PÚBLICA, crédito respeitante a dívidas de IMI do ano de 2007, atinente ao 
referido prédio urbano, e, ainda de IRS de 2007 e de IRC de 2006  - cfr. fls. 130 e 131.

Os créditos foram liminarmente admitidos e não houve impugnações nem foram reclamados 
outros créditos.

Vejamos:
Neste caso, a penhora que recaiu sobre o prédio urbano destinado à indústria, inscrito na matriz 

sob o art.º 485, sito na freguesia de Novais  - S. Simão, do concelho de V. N. de Famalicão, e que se 
acha descrito na Conservatória do Registo Predial competente com n.º 127, tendo tido a 8 -7 -2008, facto 
esse inscrito na dita conservatória naquele mesmo dia cfr. fls. 27 do apenso junto aos autos e que aqui 
se dá por integralmente reproduzido.

O crédito reclamado pela Fazenda Pública, respeitante a dívida de IMI do ano 2007, goza de 
privilégio imobiliário especial, porque incide sobre o bem penhorado e foi inscrita para cobrança nos 
dois anos anteriores (cfr. art. 122º, do CIMI e 744º, do Código Civil).

Os créditos reclamados pelo Instituto da Segurança Social gozam dos privilégios (mobiliário e 
imobiliário) referidos nos arts 10º e 11º do Decreto -Lei n.º 103/80, de 9 de Maio.

Os juros de mora beneficiam, reflexamente, das garantias do imposto a que pertencem, de harmonia 
com o disposto no art.º 8º do Decreto -Lei 73/99, de 16 de Março.

Os créditos de IRS e de IRC, porque gerados nos três anos que antecederam a penhora, gozam de 
privilégio imobiliário nos termos dos artigos 111º e 108º, do CIRS e do CIRC, respectivamente.

Os juros de mora gozam, reflexamente, de privilégio similar ao do imposto de que dependem, 
nos termos do art.º 8º do D -L 73/99, de 16 de Março.

A CGD reclama crédito originado em dois contratos de mútuo (abertura de crédito) com garan-
tias hipotecárias, titulados por escrituras celebradas a 16 -7 -2001 e a 14 -2 -2003, ambas no Notariado 
Privativo da C.G.D. no Porto.

Estas garantias incidiram sobre o prédio acima melhor identificado.
Os referidos ónus encontram -se registados em definitivo desde 28 -5 -2001 e 20 -12 -2002, respec-

tivamente, conforme resulta da certidão da referida conservatória, a fls. 25 e 26 do apenso.
Os créditos reclamados pela CGD, devidamente titulados, gozam da garantia especial prevista 

nos artigos 686 e 687 do Código Civil, até ao limite máximo registado, tendo os juros acessórios a 
limitação imposta no art.º 693, n.º 2, do mesmo código.

A sociedade “GARCIA, GARCIA, & Cª, LDª”, reclama crédito em vias de cobrança coerciva na 
execução comum n.º 1769/04, do 4.º Juízo Cível do Tribunal Judicial de V. N. de Famalicão, no decurso 
da qual foi penhorado (em 14 -7 -2005) o bem imóvel supra referido estando essa penhora registada 
naquele mesmo dia  - cfr. fls. 103 a 105 e 172 a 192;

Este crédito goza, apenas, da preferência resultante da penhora, tendo o reclamante o direito de 
ser pago com preferência a qualquer outro credor que não tenha garantia real anterior, nos termos do 
art.º 822º do C. Civil.

Os créditos exequendos não carecem de ser reclamados  - n.º 2 do art 240.º do CPPT.
No entanto, do exame das certidões de dívida juntas aos autos, somos de concluir que os mesmos 

respeitam a dívidas de IRS, IRC e IMI, grosso modo fora do âmbito dos artigos 108 do CIRC, 111º do 
CIRS e 122º do CIMI. No entanto, dentre tais créditos existe uma dívida de IMI de 2007 e outras, de 
IRS e IRC respeitantes aos anos de 2006 e 2007.

Os demais créditos que integram o rol dos créditos exequendos, atento o lapso temporal a que 
respeitam (ou a sua natureza, no caso de coimas), gozam apenas da garantia que lhes advém da penhora. 
Sem prejuízo do que acima se disse, o art. 822º n.º 1 do Código Civil refere que pela penhora adquire 
o credor o direito de ser pago pelo valor dos bens penhorados com preferência a qualquer outro credor 
que não tenha garantia real anterior.

Decisão:
Em consequência do exposto, reconheço os créditos reclamados, graduados da seguinte 

forma:
• Em 1º lugar os créditos reclamados pela Fazenda Pública, respeitantes a IMI, de 2007, e res-

pectivos juros;
• Em 2º lugar, os créditos de IRS e IRC reclamados pela F.P., respeitantes a IRS e IRC e os cré-

ditos do ISS;
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• Em 3º lugar, o crédito da reclamante CGD (e respectivos juros) até ao montante máximo garan-
tido pela(s) hipoteca(s);

• Em 4º lugar o crédito reclamado pela “GARCIA, GARCIA, & Cª, LDA”;
• Em 5º lugar os créditos exequendos;
• Custas pela executada.»
Contra o assim decidido insurge -se a recorrente alegando que a sentença recorrida, ao graduar o 

créditos reclamados relativos a IRS a IRC e a contribuições devidas à Segurança Social, que gozam de 
privilégio imobiliário geral, com preferência sobre os crédito hipotecário reclamado, violou as normas 
constantes dos artigos 9º, 686º e 749º do Código Civil e dos artigos 2º, 13º, 18º e 204º da Constituição 
da República Portuguesa.

VI
É nesta divergência que se funda a questão apreciar, que consiste em saber se os dois créditos 

reclamados pela C.G.D que gozam de garantia real constituída por hipoteca têm preferência, na gra-
duação, aos créditos relativos a IRS, IRC e contribuições à Seg. Social.

Cumpre desde já referir que o recurso merece provimento.
Com efeito o Código Civil consagrava no seu artº 735º, n.º 3 o princípio de que os privilégios 

imobiliários eram sempre especiais.
Porém, com a redacção introduzida pelo Dec. -Lei 38/2003, de 08.03 a norma em causa pas-

sou a ter a seguinte redacção: «Os privilégios imobiliários estabelecidos neste Código são sempre 
especiais».

Pretendeu -se assim salvaguardar o caso de outros privilégios imobiliários gerais, criados poste-
riormente ao Código Civil e constituíam excepção ao referido princípio.

Eram eles os privilégios imobiliários das instituições de Segurança Social sobre imóveis do devedor 
à data da instauração da acção executiva e do Estado, e, relativamente a IRS e IRC, sobre os imóveis 
existentes no património do sujeito passivo à data da penhora ou acto equivalente.

Tais privilégios imobiliários previstos nos artigos 111º do CIRS, 116.º do CIRC e 205.º do Cód. 
do Regime Contributivo do Sistema Providencial da Segurança Social aprovado pela Lei n.º 110/09, 
de 16/9 (que sucedeu ao disposto nos arts. 10.º e 11.º do Dec. Lei n.º 103/80, de 9/5) são gerais, porque 
referentes à generalidade dos bens imóveis do devedor.

Neste sentido se tem pronunciado, de forma dominante, a jurisprudência deste Supremo Tribunal 
Administrativo da qual destacamos, por mais recentes, os Acórdãos de 28.03.2007, recurso 132/07, 
de 21.01.2009, recurso 953/08, de 21.12.2009, recurso 724/09 e de 10.03.2010, recurso 1000/09, de 
13.01.2010, recurso 917/09, de 13.10.2011, recurso 921/09 e de 17.03.2011, recurso 630/10 -50 (do 
Pleno) todos in www.dgsi.pt. (1)

Como se sublinha nos Acórdãos 953/08 de 21.01.2009, e 917/09, de 13.10.2011, «o direito de 
crédito garantido por hipoteca só cede perante os créditos que disponham de privilégio imobiliário 
especial ou prioridade de registo (cfr. n.º 1 do art. 686º do CCivil) já que «dos privilégios creditórios 
só os especiais, porque envolvidos de sequela, se traduzem em garantia real de cumprimento de obri-
gações, limitando -se os gerais a constituir mera preferência de pagamento e sendo apenas susceptíveis 
de prevalecer em relação a titulares de créditos comuns».

Acresce dizer, tal como alega a recorrente, que as normas constantes do art.º 11.º do DL n.º 103/80, 
de 9 de Maio, e do art.º 2.º do DL n.º 512/76, de 3 de Julho, na interpretação segundo a qual o privilégio 
imobiliário geral nelas conferido à Segurança Social prefere à hipoteca, nos termos do artigo 751.º do 
Código Civil, foram declaradas inconstitucionais, com força obrigatória geral, pelo Tribunal Constitu-
cional no acórdão n.º 363/02, de 17/09/2002.

E, do mesmo modo o Tribunal Constitucional declarou a inconstitucionalidade, com força obri-
gatória geral, da norma constante do art. 104º do CIRS (actual art. 111º), se interpretada no sentido de 
que o privilégio imobiliário geral nele conferido à Fazenda Pública prefere à hipoteca, nos termos do 
art. 751º do CCivil, por violação do princípio da confiança, ínsito no princípio do Estado de Direito 
(ac. n.º 362/2002, publicado no DR  - I -A, n.º 239, de 16/10/2002).

Daí que se conclua que os créditos reclamados relativos a IRS, a IRC e as contribuições à Se-
gurança Social gozam de privilégio imobiliário geral pelo que não preferem ao crédito hipotecário 
também reclamado.

O recurso merece, pois, provimento.
Termos em que acordam, em conferência, os juízes da Secção de Contencioso Tributário 

deste Supremo Tribunal Administrativo em, concedendo provimento ao recurso, revogar a sentença 
recorrida na parte impugnada e, em consequência, proceder à graduação dos créditos nos termos 
seguintes:

1º Os créditos reclamados pela Fazenda Pública, respeitantes a IMI, de 2007, e respectivos ju-
ros;

2º o crédito da reclamante CGD (e respectivos juros) até ao montante máximo garantido pela(s) 
hipoteca(s);
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3º os créditos de IRS e IRC reclamados pela F.P., respeitantes a IRS e IRC e os créditos do ISS;
4º o crédito reclamado pela “GARCIA, GARCIA, & Cª, LDA”;
5º os créditos exequendos;
Sem custas.

Lisboa, 16 de Novembro de 2011. — Pedro Delgado (relator) — Valente Torrão — Casimiro 
Gonçalves.

(1) (Vide também, na doutrina, Rui Duarte Morais, A Execução Fiscal, pag. 167, e António Carvalho Martins, Recla-
mação e Verificação de Créditos, pag. 89.) 

 Acórdão de 16 de Novembro de 2011.

Assunto:

Intimação para prestação de informações. Sigilo fiscal.

Sumário:

 I — O direito à informação encontra expressão normativa na Constituição da República 
Portuguesa e foi transposto para a lei ordinária através do Código de Procedi-
mento 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 — 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 expres-
samente 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 acon-
tece, 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 contri-
buintes.

 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 in-
dividualização ou particularização do montante liquidado e cobrado a cada uma 
delas, encontra -se fora da esfera da confidencialidade fiscal.

Processo n.º 838/11 -30.
Recorrente: Director Geral dos Impostos.
Recorrido: Município de Vila Nova de Famalicão.
Relatora: Exmª. Srª. Consª. Drª. Dulce Neto.

1. O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DIRECTOR GERAL DOS IMPOSTOS recorre da decisão 
proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa, em 21 de Agosto de 2011, no âmbito do meio 
processual de intimação para prestação de informações que o MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FA-
MALICÃO instaurou contra o MINISTÉRIO DAS FINANÇAS E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, 
e que, na procedência do pedido, intimou a Entidade Requerida a «no prazo de 10 (dez) dias prestar 
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ao Requerente informação sobre quem são os sujeitos atingidos pela base de incidência tributária da 
derrama na área do Município em 2009 e a quem foi liquidado esse imposto em 2010.».

1.1. Terminou as alegações de recurso com as seguintes conclusões:
I. O pedido formulado pela R. é vago e indeterminado, não permitindo à ER a exacta definição 

dos elementos pretendidos.
II. Não dispõe a R. de qualquer poder legal de fiscalização junto da DGCI relativamente às 

operações administrativas por esta praticadas com intuito de liquidar e/ou cobrar tal prestação tribu-
tária, de onde resulte o direito a obter a identidade dos sujeitos passivos da derrama, assim como a 
identificação dos sujeitos passivos a quem esta foi liquidada, nem tão pouco a informação relativa à 
situação tributaria daqueles que deriva da mera comparação das listas identificativas com o universo 
empresarial do concelho.

III. A Derrama é um imposto que incide sobre o lucro tributável das entidades sujeitas e não isentas 
de IRC, que corresponda à proporção do rendimento gerado na respectiva área geográfica por sujeitos 
passivos residentes e que exerçam a título principal, uma actividade de natureza comercial, industrial 
ou agrícola e não residentes com estabelecimento estável em território nacional.

IV. Para os sujeitos passivos que possuem estabelecimentos estáveis ou representações locais 
em mais de um município e matéria colectável superior a 50.000 euros, o lucro tributável imputável à 
circunscrição de cada município é determinado pela proporção entre a massa salarial correspondente 
aos estabelecimentos que o sujeito passivo nele possua e a correspondente à totalidade dos seus esta-
belecimentos situados em território nacional.

V. Os dirigentes, funcionários e agentes da administração tributária estão obrigados a guardar 
sigilo sobre os dados recolhidos sobre a situação tributária dos contribuintes e os elementos de natu-
reza pessoal que obtenham no procedimento, nomeadamente os decorrentes do sigilo profissional ou 
qualquer outro dever de segredo legalmente regulado.

VI. O sigilo fiscal abrange os dados recolhidos sobre a situação tributária dos contribuintes e os 
elementos de natureza pessoal das pessoas singulares e colectivas.

VII. O dever de sigilo fiscal cessa nos casos de cooperação legal da administração tributária com 
outras entidades públicas, quando exista norma legal expressa para o efeito, não bastando para tal a 
existência de um dever geral de colaboração.

VIII. A alínea b) do n.º 2 do artigo 64.º da LGT não é uma norma de aplicação directa, mas de 
remissão para outros preceitos legais que consagrem expressamente o afastamento do dever de sigilo 
fiscal.

IX. A Lei das Finanças Locais não consagra nenhuma norma que afaste expressamente o dever de 
sigilo fiscal, confere apenas às Câmaras Municipais o acesso a informação geral sobre a liquidação e 
cobrança dos impostos municipais, e sobre a transferência da respectiva receita, sem qualquer menção 
à obrigatoriedade de individualização dos sujeitos passivos dos referidos tributos.

X. O princípio da administração aberta previsto no artigo 65º do Código de Procedimento Ad-
ministrativo não afasta expressamente o sigilo fiscal, o que resulta do próprio texto legal dessa norma 
(vide artigo 65º, n.º 1, in fine do CPA).

XI. O artigo 136.º do CIRC reforça, expressamente, o carácter sigiloso dos elementos constantes 
dos processos individuais dos sujeitos passivos de IRC.

XII. Estão abrangidos pelo dever de sigilo fiscal os dados relativos à situação tributária dos con-
tribuintes, nomeadamente quaisquer informações, quaisquer elementos informatizados ou não, que 
reflictam de alguma forma a situação patrimonial dos sujeitos passivos da obrigação de imposto, sejam 
pessoas singulares ou colectivas.

XIII. A expressão «situação tributária dos contribuintes» abrange os dados detidos pela Adminis-
tração Fiscal, que, de um modo ou de outro, parcelar ou globalmente, digam da capacidade contributiva 
dos cidadãos.

XIV. A decisão proferida em primeira instância condena a ER a prestar informações que permitem, 
directa ou indirectamente, a R obter dados relativos a situação tributária dos sujeitos passivos em geral, 
e a sua capacidade contributiva em especial.

XV. A decisão recorrida, salvo melhor opinião, limita -se a considerar o sigilo fiscal enquanto 
mera garantia dos interesses dos particulares, no entanto, este tutela outros valores, nomeadamente a 
protecção da confiança na AT por parte dos particulares, e constitui uma verdadeira condição do sucesso 
da actividade desta.

XVI. Assim sendo, o tribunal de primeira instância ao decidir nos termos supra expostos não 
procedeu à correcta interpretação da norma legal prevista no artigo 64º da LGT.

1.2. A Recorrida apresentou contra -alegações para sustentar a manutenção do julgado, tendo 
concluído do seguinte modo:

34. A Recorrida tem direito a ser informado pelo Recorrente, sobre quem são os sujeitos atingidos 
pela base de incidência tributária da derrama na área do Município em 2009 e a quem foi liquidado 
esse imposto em 2010.
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35. A Derrama é um imposto não estadual, consubstanciando, por sua vez, uma receita dos mu-
nicípios.

36. Os Municípios são os sujeitos activos da titularidade da receita proveniente da cobrança da 
Derrama, desencadeada por deliberação da Assembleia Municipal, podendo ir até 1,5% do lucro sujeito 
a IRC.

37. O sigilo fiscal cessa em caso de cooperação legal entre a administração tributária com outras 
entidades públicas, na medida dos seus poderes.

38. Nos termos da alínea b) do n.º 2 do artigo 64.º da LGT, a cooperação legal entre a Administração 
Tributária com outras entidades públicas deve desenvolver -se na medida dos seus poderes.

39. A Lei das Finanças Locais confere à Recorrida o direito à informação actualizada.
40. Assim, está no âmbito dos poderes da Recorrida o direito de ser informado sobre a Derrama, 

poderes estes conferidos pelo artigo 11.º alínea a) da Lei das Finanças Locais.
41. O pedido não é indeterminado, porquanto se encontra em perfeita conformidade com os 

poderes atribuídos pelo artigo 11.º alínea a) da Lei das Finanças Locais, uma vez que esta atribui aos 
Municípios o “Acesso a informação actualizada dos impostos municipais e da derrama, liquidados e 
cobrados, quando a liquidação e cobrança seja assegurada pelos serviços do Estado, nos termos do 
n.º 4 do artigo 13.º”.

42. A Recorrida pretende tão só obter as informações necessárias para o exercício pleno dos po-
deres sobre a Derrama que lhe são conferidos por lei,

43. Bem como a informação necessária a um bom planeamento da sua actividade, atenta a im-
portância que a receita proveniente da derrama representa no seu orçamento.

1.3. O Exmo. Procurador -Geral -Adjunto emitiu douto parecer no sentido de ser concedido provi-
mento ao recurso e revogada a decisão recorrida, com a seguinte argumentação:

«Quer parecer que resulta violado o dever de confidencialidade actualmente previsto no art. 64.º 
da LGT, em que, aliás, o recorrente assenta o seu recurso, e não havendo norma excepcional que o 
afaste quanto ao que foi decidido — no sentido de assim ser de entender face à LGT, em que aquele 
dever até foi reforçado, cfr. ainda o parecer do Conselho Consultivo da P.G.R. de 27 -3 -2003, publicado 
na 2ª S. do D.R. de 20 -6 -2003, p. 9292 e ss.

Com efeito, o constante do art. 11.º alínea a) da Lei de Finanças Locais (n.º 2/07, de 15/1) em 
que se prevê, a propósito, que “os municípios dispõem de (...) acesso à informação actualizada dos 
impostos municipais e da derrama, liquidados e cobrados”, parece não integrar excepção ao dito 
dever com o conteúdo constante do n.º 1 do dito art. 64.º, pois o fornecimento de dados como o nome 
em associação ao demais também teriam de ser incluídos, não obtém cobertura, pelo menos, de uma 
forma clara na dita norma da Lei das Finanças Locais.

Crê -se ainda que o entendimento contrário ao que foi aplicado é aquele que corresponde aos 
direitos à identidade pessoal e à reserva da intimidade da vida privada, os quais obtêm tutela consti-
tucional no art. 26.º n.º 1 da C.R.P., em termos de envolverem também o respeito do anonimato, para 
além do decorrente de outros comportamentos.

Assim, parece que apenas seria possível ao dito Município obter, a propósito da derrama em 
causa, elementos de carácter genérico, mas sempre sem a identificação dos contribuintes a que se 
referem as derramas liquidadas.».

1.4. Com dispensa dos vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, atenta a natureza urgente 
do processo, cumpre decidir em conferência.

2. Na decisão recorrida deu -se como assente a seguinte matéria de facto:
1. O Requerente solicitou à Entidade Requerida através dos seus ofícios de 19/01/2011, 25/01/2011, 

14/02/2011 e 30/03/2011, informação acerca dos sujeitos passivos que exercem a título principal uma 
actividade de natureza económica no concelho, sujeitos ao pagamento da derrama no exercício de 2009 
e liquidada em 2010 — fls. 20 a 23;

2. Por ofício datado de 18/04/2011, foi o Requerente notificado nos seguintes termos: «Relati-
vamente ao assunto em epígrafe, informa -se que o assunto está a ser estudado, tendo sido proposta a 
audição dos Serviços Jurídicos do qual se aguarda resposta»;

3. Não se conformando com o teor da notificação, o Requerente remeteu ao Tribunal Administrativo 
de Círculo em 16/05/2011, sob registo postal, a petição de intimação para prestação de informações;

4. No seguimento do despacho de 20/05/2011, a fls. 32, de incompetência em razão da matéria, 
foi ordenada a remessa do processo ao Tribunal Tributário.

3. A questão a decidir no presente recurso consiste em saber se a decisão recorrida incorreu em erro 
de julgamento ao considerar que a informação que o Município de Vila Nova de Famalicão (Entidade 
Requerente) pretende obter do Ministério da Finanças e da Administração Pública (Entidade Reque-
rida) – e que consiste em saber quem são os sujeitos passivos que naquele concelho foram atingidos 
pela base de incidência tributária da derrama no exercício de 2009 e a quem foi liquidado o imposto 
em 2010 – não afronta nem viola o dever de sigilo ou confidencialidade previsto no artigo 64.º da Lei 
Geral Tributária.
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Nestes autos de intimação para prestação de informações, a Entidade Requerente alegou, em 
suma, ter legítimo interesse na obtenção dessa informação, enquanto sujeito activo da titularidade da 
receita proveniente da cobrança da Derrama à luz da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro (Lei das Finanças 
Locais), e que a mesma lhe foi negada pela Entidade Requerida.

Em sede de articulado de resposta, a Entidade Requerida sustentou que essa informação não 
podia ser prestada, por envolver informação individualizada sobre os contribuintes, pois vai «muito 
para além de um pedido sobre os valores da receita da derrama a que teria eventualmente direito», 
violando, assim, o dever de sigilo fiscal regulado no artigo 64.º da LGT sobre o direito de acesso por 
uma câmara municipal à informação actualizada dos impostos municipais e da derramas, nos termos 
dos artigos 11.º, alínea a), e 13.º, n.º 6, da Lei das Finanças Locais. Na sua óptica, a Lei das Finanças 
Locais «apenas garante às câmaras municipais o acesso a informação geral sobre a liquidação e co-
brança dos impostos municipais e derrama e transferência para os municípios da respectiva receita, 
sem qualquer menção à obrigatoriedade de individualização dos sujeitos passivos dos referidos tributos 
e do montante pago por cada um deles a titulo de derrama. E por esse motivo, não consagra qualquer 
derrogação expressa ou mesmo implícita do sigilo fiscal. Se é verdade que têm direito a conhecer a 
previsão das receitas a obter em caso de exercício da faculdade de lançamento da derrama, a que 
se refere o art.º 14.º da Lei n.º 2/2007, bem como da despesa fiscal em caso de eventuais isenções a 
conceder nos termos dos artigos 11º, alínea d), e 12º, n.º 2, da mesma Lei, não têm direito a conhecer 
informação individual dos contribuintes de imposto.».

Na sentença recorrida julgou -se que a Entidade Requerente tinha interesse legítimo na informação 
face ao regime de distribuição intermunicipal da matéria tributável da derrama previsto no artigo 14.º 
da Lei das Finanças Locais, na medida em que essa informação pode revelar -se útil e proporcionar -lhe 
a realização do alegado objectivo de reorganização financeira. «Trata -se, pois, de interesse próprio do 
Município, comprovado, sério e útil e, nessa medida, legítimo. Por outro lado, a informação prevista 
no art.º 13.º da Lei das Finanças Locais tem por escopo possibilitar o controlo, pelos sujeitos activos, 
da regularidade da transferência dos montantes de impostos municipais arrecadados, mas não esgota 
a informação que pode ser, a propósito das suas receitas próprias, disponibilizada aos Municípios 
 - vd. art.º11.º alínea a) e o citado art.º 13º nºs 5 e 8, in fine.»

Para além disso, julgou -se que a prestação dessa informação não ofendia o dever de sigilo contido 
no artigo 64.º da LGT. «O sigilo recai sobre dados recolhidos sobre a situação tributária dos contri-
buintes e os elementos de natureza pessoal que os dirigentes, funcionários e agentes da Administração 
tributária obtenham no procedimento. Na verdade, o que se pretende é, apenas, informação sobre quem 
são os sujeitos atingidos pela base de incidência tributária da derrama na área do Município em 2009 
e a quem foi liquidado esse imposto em 2010.

Tanto quanto alcançamos da p.i., não se pretende informação sobre o montante de imposto li-
quidado a cada sujeito passivo da derrama (isto é, o montante global desta receita desagregado por 
sujeito passivo), menos ainda, sobre os elementos que serviram de base à liquidação ou quem pagou, 
voluntaria ou coercivamente ou é devedor.».

Razão por que se decidiu intimar a Entidade Requerida, a, no prazo de 10 dias, prestar à Entidade 
Requerente informação sobre quem são os sujeitos atingidos pela base de incidência tributária da der-
rama na área do Município em 2009 e a quem foi liquidado esse imposto em 2010.

A Entidade Requerida, ora Recorrente, embora não conteste a decisão no que toca ao interesse 
legítimo da Entidade Requerente na obtenção da informação solicitada, que ali se deu por verificado, 
invoca que nela se incorreu em erro na interpretação da norma contida no artigo 64.º da LGT, na medida 
em que ela impõe o dever de sigilo fiscal e a informação solicitada afrontaria essa norma, não existindo 
na Lei das Finanças Locais nenhuma norma que afaste expressamente esse dever de confidencialidade 
fiscal.

Vejamos.
Em primeiro lugar, convém recordar que o direito à informação encontra expressão normativa de 

primeiro grau na Constituição da República Portuguesa, desde logo no artigo 268.º, onde se distingue 
entre o direito à informação procedimental (que pressupõe a qualidade de interessado num procedi-
mento administrativo em curso  - n.º 1) e o direito de acesso a arquivos e registos administrativos (em 
que um dos pressupostos é a inexistência de procedimento administrativo em curso  - n.º 2). Segundo 
este n.º 2, “Os cidadãos têm também o direito de acesso aos arquivos e registos administrativos, sem 
prejuízo do disposto na lei em matérias relativas à segurança interna e externa, à investigação criminal 
e à intimidade das pessoas”.

E encontra, também, abrigo no artigo 37.º da Constituição, que acolhe a “liberdade de expressão 
e informação”, dispondo o seu n.º 1 que todos têm “o direito de informar, de se informar e de ser infor-
mados (...) sem impedimentos nem discriminações”, direitos cujo exercício – acrescenta o n.º 2 – “não 
pode ser impedido ou limitado por qualquer tipo ou forma de censura”, bem como no artigo 48.º da 
Constituição, que ao definir os parâmetros fundamentais da “participação na vida pública”, preceitua 
que todos os cidadãos têm “o direito de ser esclarecidos objectivamente sobre actos do Estado e de-
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mais entidades públicas e de ser informados pelo Governo e outras autoridades acerca da gestão dos 
assuntos públicos”.

Estes dois planos constitucionais do direito à informação (procedimental e não procedimental) 
foram transpostos para a lei ordinária através do Código de Procedimento Administrativo, encontrando-
-se o primeiro consagrado nos artigos 61.º a 64.º, e o segundo no artigo 65.º, proclamando este último o 
princípio da “administração aberta” que flui directamente do artigo 268.º n.º 2 da CRP, ao estabelecer 
que “1  - Todas as pessoas têm direito de acesso aos arquivos e registos administrativos, mesmo que 
não se encontre em curso qualquer procedimento que lhes diga directamente respeito, sem prejuízo 
do disposto na lei em matérias relativas à segurança interna e externa, à investigação criminal e à 
intimidade das pessoas”.

Por outro lado, o artigo 5.º da Lei n.º 46/2007, de 24 de Agosto, que regula o acesso aos documentos 
administrativos, estabelece expressamente que «todos, sem necessidade de enunciar qualquer interesse, 
têm direito de acesso aos documentos administrativos, o qual compreende os direitos de consulta, de 
reprodução e de informação sobre a sua existência e conteúdo» e, no específico domínio da actividade 
tributária, o artigo 63.º da Lei Geral Tributária garante aos contribuintes o “direito à informação” sobre 
as matérias nele definidas.

Todavia, face ao reconhecimento, também constitucional, do direito à privacidade ou direito de 
reserva da intimidade da vida privada e familiar, plasmado no artigo 26.º da CRP (1), que visa impedir 
o acesso de estranhos a informações sobre a vida privada e familiar e impedir a divulgação de informa-
ções que se tenham sobre a vida privada e familiar de outrem, o legislador foi obrigado a estabelecer 
restrições ao direito à informação e a criar instrumentos jurídicos que funcionem como garantias do 
direito à privacidade, como é o caso, designadamente, do sigilo profissional, do sigilo bancário e do 
sigilo fiscal.

Na verdade, e conforme resulta do disposto no artigo 18.º da Constituição, é possível a restrição 
de certos direitos fundamentais para garantir a salvaguarda de outros direitos constitucionalmente pro-
tegidos, restrições que se devem, porém, limitar ao necessário para alcançar os objectivos visados. Ou 
seja, perante a necessidade de conciliar o princípio da administração pública aberta e da cooperação 
institucional pública (resultante de uma administração pública regida por coordenadas de legalidade e 
transparência na prossecução do interesse público) com o direito constitucional à privacidade e sequente 
carácter sigiloso de certos dados, os conflitos que surjam entre o direito à informação em poder da 
Administração e o direito dos administrados à privacidade terão de ser analisados à luz das disposições 
que regulam o acesso à informação e das disposições que restringem esse acesso, numa equilibrada 
ponderação dos interesses em jogo.

Ora, a consagração da regra do sigilo fiscal corresponde, precisamente, à extensão e reconhe-
cimento do direito à privacidade no âmbito da actividade tributária, enquanto direito fundamental 
constitucionalmente consagrado, que privilegia a tutela da intimidade privada dos contribuintes e que 
se traduz num impedimento quer ao acesso a estranhos quer à divulgação de informações disponíveis 
acerca da vida pessoal e privada dos contribuintes.

Por isso, o artigo 30.º n.º 1, alínea c), do DL n.º 363/78, de 28 de Novembro (diploma que procedeu 
à reestruturação orgânica da Direcção -Geral das Contribuições e Impostos) estabelece que além dos 
deveres gerais inerentes a todos os trabalhadores da função pública, devem ainda os funcionários da 
Direcção -Geral guardar sigilo profissional, não podendo, nomeadamente, revelar quaisquer elementos 
sobre a situação profissional e os rendimentos dos contribuintes.

Já no Código do Processo Tributário o sigilo fiscal era entendido como “a confidencialidade dos 
dados relativos à situação tributária dos contribuintes” [artigo 17.º, alínea d)] e a actual Lei Geral Tri-
butária estabelece que os dirigentes, funcionários e agentes da 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 [artigo 64.º].

Com efeito, este preceito da Lei Geral Tributária estabelece o seguinte:

Artigo 64.º

Confidencialidade

1  - Os dirigentes, funcionários e agentes da administração tributária estão obrigados a guardar 
sigilo sobre os dados recolhidos sobre a situação tributária dos contribuintes e os elementos de natu-
reza pessoal que obtenham no procedimento, nomeadamente os decorrentes do sigilo profissional ou 
qualquer outro dever de segredo legalmente regulado.

2  - O dever de sigilo cessa em caso de:
a) Autorização do contribuinte para a revelação da sua situação tributária;
b) Cooperação legal da administração tributária com outras entidades públicas, na medida dos 

seus poderes;
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c) Assistência mútua e cooperação da administração tributária com as administrações tributárias 
de outros países resultante de convenções internacionais a que o Estado Português esteja vinculado, 
sempre que estiver prevista reciprocidade;

d) Colaboração com a justiça nos termos do Código de Processo Civil e Código de Processo 
Penal.

3  - O dever de confidencialidade comunica -se a quem quer que, ao abrigo do número anterior, 
obtenha elementos protegidos pelo segredo fiscal, nos mesmos termos do sigilo da administração 
tributária.

4  - O dever de confidencialidade não prejudica o acesso do sujeito passivo aos dados sobre a 
situação tributária de outros sujeitos passivos que sejam comprovadamente necessários à fundamen-
tação da reclamação, recurso ou impugnação judicial, desde que expurgados de quaisquer elementos 
susceptíveis de identificar a pessoa ou pessoas a que dizem respeito.

5  - Não contende com o dever de confidencialidade:
a) A divulgação de listas de contribuintes cuja situação tributária não se encontre regulari-

zada (...);
b) A publicação de rendimentos declarados ou apurados por categorias de rendimentos, contri-

buintes, sectores de actividades ou outras, de acordo com listas que a administração tributária deve 
organizar anualmente (...).

6  - Considera -se como situação tributária regularizada, para efeitos do disposto na alínea a) do 
número anterior (...).

Donde resulta que o legislador não se limitou a restringir o campo da privacidade à esfera pessoal 
dos contribuintes, isto é, aos dados de natureza estritamente pessoal, tendo estendido a privacidade à 
sua situação tributária, aos seus rendimentos e, por conseguinte, à sua situação patrimonial e económico-
-financeira.

Assim o entendeu também o legislador na Lei n.º 28/89, de 14 de Agosto (Lei da Segurança Social), 
onde se determina que «qualquer pessoa ou entidade têm direito a que os dados de natureza estritamente 
privada, quer pessoais, quer referentes à situação económico -financeira, não sejam indevidamente 
divulgados pelas instituições da segurança social abrangidos pela presente lei»  - artigo 43º, n.º 1.

E embora a intimidade da vida privada seja inerente à pessoa singular, ao indivíduo, nada impedirá 
que, na prossecução de outros valores, a lei alargue a defesa de acesso a elementos relativos à situação 
patrimonial das pessoas colectivas, estabelecendo para estas um regime paralelo ao traçado para as 
pessoas singulares. Como escrevem CARLOS PAMPLONA CORTE -REAL, J. BACELAR GOUVEIA 
e J. CARDOSO DA COSTA (2), «parece ser de admitir que o princípio da confidencialidade fiscal 
possa abarcar dados fiscais expressivos da situação tributária de pessoas colectivas. Com efeito, o 
artigo 17º, alínea d), do Código de Processo Tributário (3), não distingue entre pessoas singulares 
e pessoas colectivas e não se vislumbram razões para não se estender a protecção do sigilo fiscal 
aos entes colectivos, que não são senão criações artificiais do Direito, naturalmente integradas por 
indivíduos. E não parece que deva necessariamente circunscrever -se tal protecção apenas aos dados 
fiscais referentes a pessoas colectivas quando indicadores de aspectos pessoais relativos a pessoas 
singulares, tal como poderia pensar -se decorrer do recurso ao conceito de dados pessoais constante 
da alínea a) do artigo 2º da Lei n.º 10/91.».

Foi, aliás, neste contexto jurídico que a Comissão Nacional de Protecção de Dados Pessoais 
Informatizados considerou, no Parecer n.º 22/96, de 26 de Março, que o sigilo fiscal implica para os 
funcionários da Administração Fiscal a obrigação de guardar sigilo relativamente ao “rendimento” 
ou à “situação tributária dos contribuintes” (vg. os seus bens, as receitas, as despesas, as deduções 
e despesas), na consideração de que esta informação tem carácter reservado desde que a sua difusão 
evidencie a situação patrimonial ou contributiva do titular dos dados, assim se pretendendo salvaguar-
dar a confiança depositada pelo contribuinte na Administração Fiscal e, ao mesmo tempo, tutelar a 
intimidade da vida privada.

Entendimento que posteriormente reiterou, designadamente na Deliberação n.º 62/96, de 14 de 
Novembro, e no Parecer n.º 5/98, de 28 de Maio, onde deixou explicado que nem toda a informação em 
poder da DGCI tem o mesmo grau de confidencialidade, havendo informação detida pela administração 
fiscal cuja natureza pública já resulta de outros institutos ou se destina, mesmo, a ser publicitada: será 
o caso do número fiscal, da qualidade de comerciante e dos dados constantes da matriz relativamente 
a imóveis.

Como também esclarecem CARLOS PAMPLONA CORTE -REAL, J. BACELAR GOUVEIA 
e J. CARDOSO DA COSTA, na obra citada e que acompanhamos nesta parte, «a ideia de “situação 
tributária” reflecte um grau relativamente significativo da repercussão dos dados fiscais eventualmente 
solicitados sobre a visualização e denúncia, parcelar que seja, da situação patrimonial do cidadão 
fiscalmente relevante, como expressão da sua confidencialidade contributiva. Quer isto dizer que não 
é tanto um dado fiscal isolado que preocupará o legislador quando impõe a confidencialidade fiscal, 
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mas os dados fiscais que digam algo de forma mais ampla acerca da situação patrimonial dos contri-
buintes» (sublinhado nosso).

Daí decorre, desde logo, que os dados fiscais confidenciais não excluem o seu carácter económico, 
como se poderia antever de uma eventual conexão que se admitiu de tais dados com uma perspectiva, 
personalizada ou intimista do princípio da confidencialidade fiscal. Portanto, deve assentar -se que se 
tem em vista dados de natureza pessoal, sim, mas cujo teor possa retratar, de algum modo, a capacidade 
contributiva dos cidadãos» (sublinhado nosso).

(...) Há, pois, que fazer a conjugação do princípio da confidencialidade fiscal com a protecção 
legal dos dados ditos pessoais, buscando no recurso à noção de capacidade contributiva e de perso-
nificação dos dados o critério delimitador do objecto de sigilo fiscal. Deverá, entretanto, ressalvar -se, 
como é óbvio, os dados retidos pela Administração Fiscal que tenham natureza pública, porquanto a sua 
divulgação já decorre inclusive de outros institutos. Será o caso do número fiscal do contribuinte; ou 
de inscrição da qualidade de comerciante; ou de início ou de cessação de uma actividade económica; 
ou, como se viu, dos próprios elementos constantes da matriz relativamente aos imóveis, uma vez que 
a matriz tem uma função de tendencial publicitação (...).

Resumindo e concluindo: os dados fiscalmente trabalhados terão uma natureza plúrima: podem 
ter uma natureza pública, quando sejam livremente cognoscíveis por recurso a outras vias jurídico-
-institucionais (v.g. registo predial, civil, comercial, etc.); podem ser, diversamente, dados estritamente 
fiscais, mas de índole “neutra” em termos da expressão personalizada de uma situação tributária, 
como será o caso de todos os dados que se reportem a bens, actos ou factos, enquanto tais e porque 
objecto de incidência real ou de quaisquer obrigações acessórias de natureza tributária; por fim, a 
larga maioria dos dados fiscais terá um carácter, por regra, sigiloso porque e se reveladores de ca-
pacidade contributiva.».

Também a Procuradoria -Geral da República, através do seu Conselho Consultivo, emitiu parecer 
sobre o sentido e alcance do artigo 17.º, alínea d), do Código de Processo Tributário, combinando -o 
quer com o artigo 26.º, quer com o artigo 35.º, ambos da Constituição, por forma a habilitar a Admi-
nistração Fiscal a responder às solicitações que lhe vão sendo efectuadas. De acordo com o seu Parecer 
n.º 20/94, de 9 de Fevereiro, “A intimidade da vida privada é um desses campos sensíveis, e a situação 
patrimonial insere -se no vasto campo da vida privada. Por conseguinte, os dados referentes à situação 
patrimonial de um indivíduo, que a Administração tenha recolhido para determinado fim, só podem ser 
revelados a terceiros – outros sectores da Administração – nos casos previstos na lei, para responder a 
um motivo social imperioso e na medida estritamente necessária, no justo equilíbrio entre o interesse 
que postula a revelação e a protecção da intimidade da vida privada”.

Nesta medida – prossegue o referido Parecer  - encontram -se abrangidos pelo sigilo fiscal, integrando-
-se nos “dados relativos à situação tributária dos contribuintes (...), quaisquer informações, quaisquer 
elementos informatizados ou não, que reflictam de alguma forma a situação patrimonial dos sujeitos 
passivos da obrigação de imposto, sejam pessoas singulares ou colectivas, comerciantes e não comer-
ciantes”. Não estarão, contudo, abrangidos pelo dever de sigilo os dados que tenham natureza pública, 
por serem livremente cognoscíveis por recurso a outras vias jurídico -institucionais, como sejam, os 
registos predial, comercial e civil.

Razão por que se concluiu, nesse Parecer, que a expressão “dados relativos à situação tributária 
dos contribuintes” abrange, na sua previsão, quaisquer informações ou elementos que reflictam de 
alguma forma a situação patrimonial dos sujeitos passivos da obrigação de imposto, sejam pessoas 
singulares, ou pessoas colectivas, comerciantes e não comerciantes; mas a confidencialidade fiscal 
protegida não abrangerá os dados que tenham natureza pública, por serem livremente cognoscíveis 
por recurso a outras vias.

Por conseguinte, e como também salientam CARLOS PAMPLONA CORTE -REAL, J. BACE-
LAR GOUVEIA e J. CARDOSO DA COSTA, na obra citada, não é tanto um dado fiscal isolado que 
preocupará o legislador quando impõe a confidencialidade fiscal, mas os dados fiscais que digam algo 
de forma mais ampla acerca da situação patrimonial dos contribuintes. Os dados fiscais, de per se, 
terão uma índole “neutra” se não configurarem a expressão personalizada da situação tributária do 
contribuinte.

De todo o exposto decorre, em conclusão, que estão abrangidos pelo sigilo fiscal os dados de natureza 
pessoal dos contribuintes (pessoa singular ou colectiva) e os dados expressivos da sua situação tributária 
[como acontece com a existência ou não de débitos ou créditos fiscais, com o tipo, natureza e valor de 
rendimentos obtidos (do trabalho, lucros, rendas, juros, mais -valias, etc.), com o tipo e valor de bens e 
serviços produzidos e consumidos, com a estrutura económica e financeira das empresas e sectores de 
actividade, com o valor e modalidades de propriedade e riqueza (mobiliária e imobiliária), com as formas 
e montantes de poupança e respectivas aplicações, com os encargos e deduções, com os benefícios fiscais, 
com a existência de execuções fiscais, etc.], 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.
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Poderão, 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) ou os dados que não reflictam nem denunciem minimamente a situação tributária do 
contribuinte – como acontece, por exemplo com a declaração de início e de cessação de actividade ou 
com outras obrigações acessórias que não revelem a sua capacidade contributiva.

Retornando ao caso vertente, verifica -se que a derrama é um imposto não estadual (pois o credor 
desse imposto não é o Estado em sentido estrito), inserindo -se na classificação de “impostos acessórios” 
que carecem de autonomia e acrescem aos impostos principais de que dependem (4), constituindo uma 
receita dos municípios. E por força da Lei das Finanças Locais (Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro), a 
derrama passou a ser uma percentagem até 1,5% do lucro tributável não isento de IRC, correspondendo 
à proporção do rendimento gerado na área do município (artigo 14.º), sendo, assim, os municípios os 
sujeitos activos da titularidade da receita proveniente da cobrança da derrama, desencadeada por deli-
beração da respectiva Assembleia Municipal.

Ora, consta do artigo 11.º da Lei das Finanças Locais, que «Os municípios dispõem de poderes 
tributários relativamente a impostos e outros tributos a cuja receita tenham direito, designadamente: 
a) Acesso à informação actualizada dos impostos municipais e da derrama, liquidados e cobrados, 
quando a liquidação e cobrança seja assegurada pelos serviços do Estado». E o n.º 6 do seu artigo 13.º 
estabelece que «A Direcção -Geral dos Impostos fornece à Associação Nacional de Municípios Por-
tugueses (ANMP) informação, desagregada por municípios, relativa às relações financeiras entre o 
Estado e o conjunto dos municípios e fornece a cada município informação relativa à liquidação e 
cobrança de impostos municipais e transferências de receita para o município».

Deste modo, apesar de o artigo 64.º da Lei Geral Tributária consagrar o dever de sigilo fiscal, 
ele também estabelece que tal dever cessa nas circunstâncias previstas no seu n.º 2, designadamente 
no caso de «Cooperação legal da administração tributária com outras entidades públicas, na medida 
dos seus poderes»  - alínea b).

Existindo, assim, o apontado dever legal de cooperação entre a Administração e os Municípios no 
que toca à informação actualizada dos dados referentes à liquidação e cobrança de impostos municipais 
e à transferências dessas receitas para os municípios, tem de cessar, quanto a esses dados, o dever de 
confidencialidade fiscal, embora apenas na medida estritamente necessária para alcançar os objectivos 
visados com a norma que autoriza o acesso e impõe o dever de cooperação, tendo sempre em atenção 
a ponderação dos interesses em jogo.

Razão por que continuarão a ter carácter reservado ou confidencial todos os dados de natureza 
pessoal cuja divulgação, não sendo livremente cognoscível, não se mostre necessária para alcançar os 
objectivos visados pela norma que legitima o acesso dos Municípios àquela informação, bem como 
todos os dados cuja difusão, parcelar ou globalmente, evidencie a situação patrimonial ou capacidade 
contributiva das empresas sujeitas à liquidação e cobrança dos impostos municipais, sabido que essa 
norma de acesso não afasta expressamente do dever de confidencialidade fiscal a matéria relativa à 
situação tributária dos contribuintes.

No caso vertente, apesar de a Recorrente defender que o pedido formulado pela Entidade Re-
querente é vago e indeterminado, não lhe permitindo a exacta definição dos elementos pretendidos, 
o certo é que tal não se verifica. O pedido é, inquestionavelmente, o de obter informação sobre quem 
são os sujeitos passivos que no concelho de Vila Nova de Famalicão foram atingidos pela base de 
incidência tributária da derrama no exercício de 2009 e a quem foi liquidado o imposto em 2010. Isto 
é, pretende -se saber a identidade dos sujeitos passivos a quem foi liquidada a derrama, e não colher 
qualquer informação relativa à situação tributária ou capacidade contributiva destes contribuintes 
 - designadamente quanto à sua matéria colectável, ao lucro tributável imputável à circunscrição do 
município ou ao rendimento gerado na respectiva área geográfica  - ou qualquer informação sobre a 
cobrança do imposto, isto é, sobre o pagamento voluntário ou coercivo por parte desses contribuintes. 
Como se deixou dito na sentença recorrida, «não se pretende informação sobre o montante de imposto 
liquidado a cada sujeito passivo da derrama (isto é, o montante global desta receita desagregado por 
sujeito passivo), menos ainda, sobre os elementos que serviram de base à liquidação ou quem pagou, 
voluntaria ou coercivamente ou é devedor».

De qualquer modo, podendo a Entidade Requerida definir o maior ou menor alcance informa-
tivo dos dados a revelar, não pode utilizar este argumento para justificar a recusa de prestar qualquer 
informação à Entidade Requerente.

E esse dever legal de cooperação entre a Administração e os Municípios no que toca à informação 
actualizada dos dados referentes à liquidação e cobrança da Derrama e à transferência dessa receita para 
os Municípios, autoriza, na nossa perspectiva, a identificação fiscal, ainda que em bloco, das pessoas co-
lectivas/sujeitos passivos a quem foram liquidados esses tributos, uma vez que esse dado tem uma índole 
“neutra”, não configurando uma expressão personalizada da respectiva situação patrimonial e tributária.
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Como acima se deixou dito, não é um dado fiscal isolado que preocupa o legislador quando im-
põe a confidencialidade fiscal, mas sim os dados fiscais de natureza pessoal que digam algo acerca da 
situação patrimonial das pessoas colectivas. Ora, sendo inquestionável que os Municípios têm direito 
de obter «informação relativa à liquidação e cobrança de impostos municipais e transferências de 
receita para o município», não será a identificação das pessoas a quem foram efectuadas as liquidações, 
sem discriminação do montante liquidado e cobrado a cada uma, que irá revelar a situação patrimonial 
e tributária de cada uma delas.

Esta identificação em bloco, pelo nome e/ou número de identificação fiscal, sem individualização 
ou particularização do montante liquidado e cobrado a cada um dos sujeitos passivos, encontra -se cla-
ramente fora da esfera da confidencialidade fiscal, não se descortinando nenhum motivo válido para a 
recusa dessa informação ao Município de Vila Nova de Famalicão.

Neste enquadramento, somos levados a concluir que o tribunal de 1ª instância, ao decidir nos 
termos supra expostos, procedeu a uma correcta interpretação da norma legal contida no artigo 64.º da 
Lei Geral Tributária, improcedendo todas as conclusões da alegação do recurso.

4. Por todo o exposto, acordam os Juízes desta Secção do Supremo Tribunal Administrativo em 
negar provimento ao recurso jurisdicional e confirmar a sentença recorrida.

Custas a cargo da Recorrente.

Lisboa, 16 de Novembro de 2011. — Dulce Manuel Neto (relatora) — Lino Ribeiro — Valente 
Torrão.

(1) (Dispõe o artigo 26º da Constituição da República Portuguesa, no seu n.º 1, que «a todos são reconhecidos os direitos 
(...) à reserva da vida privada familiar» e, no seu n.º 2, que «a lei estabelecerá garantias efectivas contra a utilização abusiva, 
ou contrária à dignidade humana, de informações relativas às pessoas e famílias».)

(2) (“BREVES REFLEXÕES EM MATÉRIA DE CONFIDENCIALIDADE FISCAL”, in Ciência e Técnica Fiscal, n.º 368, 
págs. 17 e segs.)

(3) (Que tem correspondência com o actual artigo 64ºda Lei Geral Tributária)
(4) Crf., entre outros, AMÉRICO FERNANDO BRÁS CARLOS, in Impostos (Teoria Geral), 3ª Edição, Almedina, 2006 

e MANUEL HENRIQUES FREITAS PEREIRA, in Fiscalidade, Almedina, 2005. 

 Acórdão de 16 de Novembro de 2011.

Assunto:

Direito de audição prévia consagrado no artº 60º da LGT.

Sumário:

 I — Tendo a Administração Tributária procedido a liquidação, na sequência de cor-
recções técnicas, sem apreciar os factos invocados pelo contribuinte no exercício 
do direito conferido pelo artº 60º da LGT, mostra -se verificado vício formal do 
procedimento tributário.

 II — Porém, se, reconhecendo -se esse vício, se anulou essa liquidação, se passaram a 
apreciar os factos invocados pelo contribuinte, julgando -se estes juridicamente 
irrelevantes, e se procedeu a nova liquidação (embora de valor idêntico à primeira), 
não ocorre qualquer violação do disposto no artº 60º da LGT.

Processo n.º 880/11 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: António Manuel Martins Sousa.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Valente Torrão.

Acórdão na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. A Fazenda Pública veio recorrer da decisão do Mmº Juiz do TAF de Mirandela que julgou 
procedente a impugnação judicial deduzida por António Manuel Martins Sousa, com os demais sinais 
nos autos, contra a liquidação de IRS do exercício de 2000, no montante de 25.060,93, apresentando, 
para o efeito, alegações nas quais conclui:

1ª) A douta sentença julgou a impugnação procedente considerando que não foi facultado ao 
impugnante o direito de audição prévia.
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2ª) Com interesse para a decisão julgou provados os factos nela numerados sob os números l (um) 
a 12 (doze), considerando os documentos juntos aos autos, principalmente os que se identificam em 
cada um desses doze factos.

3ª) A douta sentença fez errada interpretação dos factos, ao referir que não foi observado o direito 
de audição, quando a liquidação impugnada resulta exactamente da apreciação e ponderação dos factos 
alegados pelo contribuinte em sede de direito de audição do procedimento inspectivo, não apreciado 
pelo inspector tributário pelo facto de o contribuinte ter apresentado a sua argumentação no Serviço 
de Finanças de Chaves e não dirigido à entidade que o notificou (DF de Vila Real), o que provocou o 
encerramento do procedimento inspectivo sem aquela apreciação, porém, tal argumentação do con-
tribuinte veio a ser apreciada por Despacho do Director de Finanças de 27 -10 -2004, nos termos do 
artº. 62º do RCPIT e artº.78º, nº. l da LGT.

4ª) O impugnante alega que não foi notificado daquele despacho sancionador do relatório e apre-
ciador do direito de audição e, mesmo que tal despacho não tenha chegado ao seu conhecimento, dele 
não podia reagir, apenas lhe serviria para documentar o seu pedido de impugnação judicial, mas tal não 
impediu o impugnante de sindicar judicialmente a respectiva liquidação.

5ª) O artº 10º do CIRS, nos seus nº. 5, 6 e 7, é muito claro e peremptório ao referir transmissão 
onerosa de imóveis destinados a habitação própria e permanente do sujeito passivo ou do seu agregado 
familiar, pelo que no caso sub judice não existiu qualquer reinvestimento nem podia existir porque o 
reclamante não alienou um prédio urbano destinado a habitação própria e permanente do sujeito pas-
sivo ou do seu agregado familiar e consequente reinvestimento noutro prédio urbano com o mesmo 
destino.

6ª) Quanto à classificação do prédio como rústico ou urbano e, em face do disposto no artº 204º 
do Código Civil e artº. 2º a 6º do CIMI, não existe qualquer dúvida de que o impugnante alienou um 
prédio rústico e neste não podia construir qualquer prédio urbano destinado a habitação, porque no 
local era proibida essa construção, pelo que tendo vendido um prédio rústico, não podia declarar que 
pretendia reinvestir o produto dessa venda, porque o artº. l n.º 5 do CIRS só permite o reinvestimento 
do produto da alienação de prédios urbanos destinados à habitação, na construção, beneficiação ou 
aquisição de outro prédio urbano também destinado a habitação.

7ª) Seguidamente, considera que a questão que cumpre solucionar é o exercício do direito de 
audiência prévia, concluindo, quanto a nós erradamente, que não houve audição prévia da liquidação 
nº. 5334274497.

8ª) A douta sentença invoca ainda o esclarecedor Acórdão do TCAN, em 09 -02 -2006, no Rec. 
Nº. 00928/04, in www.dgsi.pt. concluindo que no caso sub judice, em face do que o impugnante ex-
pôs relativamente à anterior liquidação anulada e pelos documentos que anexou, não se pode afirmar 
peremptoriamente que a sua participação não tivesse a mínima probabilidade de influenciar a decisão 
ou acto final do procedimento tributário.

9ª) Na douta sentença, o meritíssimo Juiz a quo, invocou o esclarecedor Acórdão do TCAN de 
09 -02 -2006, para concluir erradamente que houve falta de apreciação do direito de audição, o que não 
é verdade, houve de facto apreciação da argumentação do contribuinte no direito de audição (Despacho 
do Director de Finanças de 2004 -10 -27), só que a sua argumentação não pôde ser aceite por falta de 
suporte legal.

10ª) Na douta sentença, o meritíssimo Juiz a quo, considerou que a apreciação do direito de audi-
ção era imprescindível, porque não se podia afirmar peremptoriamente que essa apreciação não tivesse 
a mínima probabilidade de influenciar a decisão, o que também não é verdade, porque o impugnante 
através da Escritura Pública de Compra e Venda celebrada em 27 -12 -2000, no Cartório Notarial de 
Chaves, vendeu pelo preço de vinte e nove milhões de escudos ou seja 144.651,39€, um prédio rústico 
composto de terra de cultivo e monte, inscrito sob o artigo 51 da matriz da freguesia de Oura, excluído 
de eventual reinvestimento nos termos do n.º 5 do artº.10º CIRS.

11ª) Tal conclusão de imprescindibilidade do direito de audição para a liquidação impugnada é 
também errada, porque o meritíssimo juiz a quo partiu do pressuposto de que a liquidação nº. 5334274497 
de 2004 -11 -23, de IRS de 2000 no montante de 25.059,15€ era uma liquidação nova, quando se trata 
de uma reliquidação da liquidação nº. 5333286270 de 2003 -08 -26 de IRS de 2000 no montante de 
25.059,15€, pelo facto de previamente a esta liquidação não ter sido apreciado o direito de audição que 
o impugnante apresentou em sede de procedimento inspectivo no Serviço de Finanças de Chaves.

12ª) O douto Acórdão do TCAN, em 09 -02 -2006, no Rec. Nº.00928/04, in www.dgsi.pt, refere -se 
ainda à jurisprudência do STA no sentido de que os vícios de forma não impõem, necessariamente, a 
anulação do acto a que respeitam, e que as formalidades procedimentais essenciais se degradam em não 
essenciais se, apesar delas, foi dada satisfação aos interesses que a lei tinha em vista ao prevê -las (neste 
sentido, podem ver -se, entre tantos outros, os seguintes Acórdãos: de 13 -07 -89, no Recurso nº.18270, 
in Apêndice ao D.R. de 30 -04 -91; de 17 -12 -97, no Recurso nº.36001, in BMJ nº. 472, pág.246; de 
20 -11 -97, no Recurso nº.41719, in Cadernos de Justiça Administrativa nº.13, pág.14; de 03 -10 -01, no 
Recurso nº.36037, in Apêndice ao D.R. de 23 -10 -03).
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No caso sub judice o impugnante pretendia reinvestir o produto da venda de um prédio rústico 
inscrito na matriz da freguesia de Oura sob o artigo nº.51, alienado em 27 -12 -2000, pelo preço de 
144.651,39€ à firma Vidago, Melgaço e Pedras Salgadas, S.A., o que não tem qualquer apoio legal no 
disposto no nº. 5 do artº. 10º do CIRS.

Termos em que deverá a douta sentença recorrida ser anulada e substituída por outra que declare 
a legalidade da liquidação impugnada e a sua manutenção na ordem jurídica, em virtude de não existir 
qualquer preterição de formalidade legal essencial por omissão do direito de audição previsto no artº. 
60º, nº. l, alínea a) da LGT.

2. O MºPº emitiu o parecer que consta de fls. 190.
3. Colhidos os vistos legais cabe agora decidir.
4. Com interesse para a decisão foram dados como provados em 1ª instância os seguintes fac-

tos:
1º). Em cumprimento da Ordem de Serviço n.º 41320 da D.D.F de Vila Real foi o Impugnante 

objecto de acção inspectiva por parte da AT em sede de IRS de 2000, pelo facto de “ter alienado o Prédio 
Rústico, inscrito na matriz Predial da Freguesia de Oura, sob o art.” 51, pelo valor de 144.651,39 €, e 
não apresentou a competente declaração modelo 3 de IRS e o respectivo anexo G, no qual deveria ter 
declarado a referida alienação”  - fls. 37 do PA;

2º). De tal acção resultou um Relatório de Inspecção datado de 12/6/2003, que consta de fls. 35 
a 38 do PA e que o dou aqui por reproduzido, destacando o seguinte: “1  - 2  - Descrição Sucinta das 
Conclusões da acção de inspecção // Em face do descrito (...) vamos proceder à correcção da Declara-
ção Modelo  - 3 de IRS do Exercício do ano de 2000, nomeadamente no Anexo  - G, ficando a constar 
nos rendimentos englobados a quantia de 144.651,39 € da venda do referido prédio Rústico (...)” // 
Atendendo à forma de aquisição o valor abater será o valor patrimonial de 85,60 €(,..)”

3º). O aqui Impugnante foi notificado pelo oficio n.º 5317, de 26/5/2003, da DF de Vila Real para 
exercer o Direito de audição relativamente ao Projecto de Correcções à declaração de rendimentos de 
IRS, relativa ao exercício de 2000, e que, na perspectiva do Inspector Tributário, não ocorreu  - fls. 38 
do PA e 34 do “Processo de Reclamação” apenso;

4º). Em 11/6/2003 o aqui Impugnante pronunciou -se por escrito relativamente ao “projecto de 
correcção à declaração de IRS, relativa ao ano de 2000”  - fls. 75 e 76 do PA;

5º). Através da “ordem de serviços 41320/03, “, ou ofício 8233, com data de 11/7/2003, foi o 
aqui Impugnante notificado das correcções técnicas e de que em breve seria notificado da liquidação 
 - art.º 3.º da PI, não contestado e fls. 31;

6º). O Impugnante recebeu a nota de liquidação n.º 5333286270 e para proceder ao pagamento 
de 25.059,15 € até 22/10/03  - art.º 4.º da PI não contestado e fls. 47;

7º). Em 21/1/2004 o aqui Impugnante apresentou reclamação, invocando que não foram analisados 
ou considerados pela AT os factos alegados aquando o exercício da audiência prévia  - fls. 8;

8º). Em 5/11/2004 o aqui impugnante foi notificado através do ofício 12978 da DF de Vila Real 
nos seguintes termos: “Fica(m) V (s) Ex.ª (s), por este meio notificado(s) (...) Das correcções me-
ramente aritméticas, efectuadas à matéria tributável e/ou imposto, cujo(s) fundamento(s) consta(m) 
do(s) documento(s) de correcção, que se anexa(m), como parte integrante da presente notificação, 
será a breve prazo, notificado da liquidação pelos Serviços Centrais da D.G.C.I. Dessa notificação 
constará a indicação dos prazos e meios defesa contra a liquidação //Junto Relatório da IT num total 
de 04 páginas, do qual não se faculta os anexos nele identificados até ao n.º_, inclusive, uma vez que, 
os mesmos, já foram disponibilizados aquando da notificação do conteúdo do Projecto de Relatório 
(constituído por _ páginas), tendo em vista o exercício do direito de audição (que aconteceu em  -/ -/ -), 
dado que não foram objecto de qualquer alteração” “(sublinhado pela AT)  - fls. 31 e verso que se dão 
aqui por reproduzidas e art.º 6.º da PI, não contestado;

9º). Dou aqui por reproduzido o documento de fls. 32 a 34, intitulado “DESPACHO
//(Art.º 62.” do RCPIT)”
10º). Por ofício 14157, datado de 26/11/2004, o Impugnante foi notificado pela AT de que o 

processo de Reclamação Graciosa n.º 400041.2/04  - IRS/2000  - Serviço de Finanças de Chaves, foi 
arquivado por despacho de 25/11/2004 – fls. 39;

11º). Desse despacho que consta de fls 47, e que se dá aqui por reproduzido, consta, para além 
do mais, que “Tendo o reclamante sido notificado em 05/11/2004, do Despacho proferido nos termos 
do art.º 62º do RCIPT, no qual foi apreciado o direito de audição exercido pelo sujeito passivo nos 
termos do art.º 60º da LGT e artº 60º da RCPIT, considerando -se assim a existência de erro imputável 
aos serviços ao não ter sido apreciado o direito de audição exercido em devido tempo nos termos do 
n.º 1 do art.º 78º da LGT. // Em consequência procedeu -se à anulação da liquidação 5333286270, no 
montante de 25.059,15 €, referente ao IRS do ano de 2000, aqui reclamada. // Nesta conformidade, 
porque a reclamante já obteve a finalidade pretendida nesta reclamação, determino o arquivamento dos 
autos, por inutilidade superveniente da lide (art.º 287º do Código de Processo Civil)”;
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12º). Com base nas correcções técnicas de 144.565,79 €, a AT procedeu em 23/11/2004 à liquidação 
n.º 5334274497 no montante de 25.059,15 €, notificada ao aqui Impugnante em 10/12/2004, pagável 
até 10/1/2005  - Cfr. art.º 13 da PI e 6.º da contestação.

5. A única questão a apreciar no presente recurso é a de saber se foi ou não violado o disposto no 
artº 60º da LGT.

A decisão recorrida anulou a liquidação, considerando verificado aquele vício formal do proce-
dimento tributário, louvando -se nos seguintes argumentos:

A AT procedeu a uma nova liquidação sem antes ter dado a oportunidade ao aqui impugnante de par-
ticipar na formação na decisão que a determinou, contrariamente ao que o artº 60º da LGT estipula.

Considerando o que o impugnante expôs relativamente à anterior liquidação, anulada, e pelos 
documentos que anexou, não se pode afirmar peremptoriamente que a sua participação não tivesse tido 
a mínima probabilidade de influenciar a decisão ou acto final do procedimento tributário.

Vejamos então.
5.1. Resulta dos factos 3º e 4º do probatório que o impugnante foi notificado pelo oficio n.º 5317, 

de 26/5/2003, da DF de Vila Real para exercer o direito de audição relativamente ao Projecto de Cor-
recções à declaração de rendimentos de IRS, relativa ao exercício de 2000, e que este se pronunciou 
por escrito.

Mais resulta do facto 6º que o impugnante recebeu a nota de liquidação n.º 5333286270 e foi 
avisado para proceder ao pagamento de 25.059,15 € até 22/10/03.

Tendo o impugnante reclamado porque os factos por si invocados na sua resposta acima referida 
não foram apreciados em sede de procedimento tributário antes da liquidação, apresentou reclamação 
que veio a ser arquivada por, entretanto, aquela liquidação ter sido anulada (v. factos 7º, 10º e 11º do 
probatório).

O despacho que anulou tal liquidação a que se refere o facto 9º do probatório e que consta de 
fls. 32/34 do PA apenso, apreciou os argumentos (factos) invocados pelo impugnante no exercício do seu 
direito de audição, mas não os considerou relevantes juridicamente, pelo que sancionou as conclusões 
do Relatório da Inspecção Tributária a que se refere o facto 2º do probatório.

Tal despacho ordenou a notificação das correcções técnicas produzidas, na sequência do direito 
de audição e a realização da respectiva liquidação.

Com base neste despacho e nas referidas correcções técnicas, procedeu -se à liquidação 
n.º 5334274497, no montante de 25.059,15 euros, notificada ao impugnante em 10.12.2004 (v. facto 12º 
do probatório).

Daqui resulta então que, ao contrário do afirmado na sentença recorrida, foi cumprido o disposto 
no artº 60º da LGT. Com efeito, o impugnante foi notificado para se pronunciar sobre as correcções 
propostas, este pronunciou -se, a Administração Tributária apreciou os factos invocados por aquele e a 
liquidação só teve lugar após esta pronúncia e apreciação.

A AT anulou a primeira liquidação e, sanado o vício formal, procedeu a nova liquidação, o que 
está correcto.

Aliás, quanto à 2ª liquidação, o impugnante não refere, como faz a sentença, que os factos por si 
invocados não foram apreciados. Com efeito, o que ele alega nos artºs 14º e 15º da petição de impug-
nação é que “não foi notificado da decisão da Administração que recaiu sobre o exercício do direito 
de audição” pelo que, “antes de ser notificado para proceder ao pagamento devia tê -lo sido daquela 
decisão, para consequentemente poder exercer todos os seus direitos de defesa”.

E mais adiante (artºs 24º a 29º da petição inicial) continua o impugnante a insistir no sentido de que 
a omissão da notificação do despacho que ordenou nova liquidação constitui preterição de formalidade 
essencial impeditiva da realização da liquidação.

Portanto, o impugnante não invoca violação do direito de audição, mas antes falta de notificação 
do despacho a que se refere o facto 9º do probatório acima referido, daí pretendendo retirar conse-
quências jurídicas.

Podemos então concluir que existe erro de julgamento da sentença ao considerar violado o direito 
de audição do impugnante quando ele foi, efectivamente exercido.

Poderia colocar -se a questão da relevância da ausência de notificação do despacho referido no 
facto 9º do probatório. Porém, tal facto não só não consta do probatório, como não foi conhecido na 
sentença, pelo que não pode agora ser conhecido no recurso.

Pelo que ficou dito, procede o recurso, devendo os autos baixar ao tribunal recorrido para apre-
ciação dos vícios imputados ao acto tributário.

6. Nestes termos e pelo exposto, concede -se provimento ao recurso, revoga -se a decisão recorrida 
e ordena -se a baixa dos autos ao tribunal recorrido para conhecimento dos vícios imputados ao acto 
tributário.

Sem custas.

Lisboa, 16 de Novembro de 2011.  — Valente Torrão (relator) — Dulce Neto — Lino Ribeiro. 
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 Acórdão de 16 de Novembro de 2011.

Assunto:

Recurso jurisdicional. Ministério Público. Excesso de pronúncia. Falta de fundamen-
tação. Contribuição especial.

Sumário:

 I — No recurso jurisdicional interposto pela Fazenda Pública de sentença proferida 
em processo de impugnação judicial o Ministério Público não dispõe de poderes 
para denunciar erros de julgamento diversos dos invocados pela recorrente, não 
podendo assumir uma discordância relativamente ao decidido que não tenha 
sido oportunamente expressa pela recorrente, salvo no que toca a questões de 
conhecimento oficioso, que podem ser suscitadas por qualquer interveniente 
processual.

 II — O excesso de pronúncia ocorre quando o tribunal aprecia e decide uma questão 
que não havia sido chamado a resolver. Todavia, se o tribunal, consciente e 
fundamentadamente, toma conhecimento de uma questão por julgar que ela foi, 
expressa ou implicitamente, invocada, poderá haver erro de julgamento, se for 
errado o entendimento em que se baseia esse julgamento, mas não nulidade por 
excesso de pronúncia.

 III — O acto de avaliação realizado pela Comissão de Avaliação prevista no Regulamento 
da Contribuição Especial aprovado pelo Decreto -Lei n.º 43/98, de 3 de Março, 
está sujeito ao dever de fundamentação e o facto de o contribuinte estar presente 
na Comissão, por si ou representado por louvado, não dispensa nem limita esse 
dever.

 IV — Porque as exigências de fundamentação não são rígidas, variando de acordo com 
o tipo de acto e as circunstâncias concretas em que foi proferido, a suficiência da 
declaração fundamentadora do acto avaliativo basta -se com um discurso claro 
e racional que dê a conhecer a um destinatário normal (colocado na situação 
concreta do real destinatário e no contexto circunstancial que rodeou a prática do 
acto) os critérios de avaliação utilizados, as razões pelas quais foram alcançados 
os valores atribuídos e os factores tidos em conta para essa atribuição, tudo de 
forma suficientemente reveladora do percurso cognoscitivo e valorativo que levou 
ao apuramento do valor encontrado para o prédio em questão.

 V — A suficiência da fundamentação não pode confundir -se com a exactidão ou a va-
lidade substancial dos fundamentos invocados pela Comissão para a atribuição 
de determinados valores.

Processo n.º 928/10 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: HABICOSTA – Construções, Lda.
Relatora: Exmª. Srª. Consª. Drª. Dulce Neto.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. A FAZENDA PÚBLICA recorre para o Supremo Tribunal Administrativo da sentença proferida 
pelo Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, de procedência da impugnação judicial que a sociedade 
HABICOSTA – CONSTRUÇÕES, LDA, deduziu contra o acto de liquidação de Contribuição Especial, 
no montante de € 20.050,65, e de juros compensatórios, no montante de € 1.218,97, determinando a 
respectiva anulação por vício de falta de fundamentação.

1.2. Rematou a sua alegação de recurso com as seguintes conclusões:
A - A douta sentença padece de erro de julgamento por violar o principio do dispositivo, na medida 

em que se pronuncia sobre questões que não deve conhecer, fundando a sua decisão em factos que não 
foram alegados pela impugnante, pois esta delimitou o seu pedido de anulação da liquidação ao erro nos 
pressupostos de facto e de direito na avaliação do prédio e ainda na utilização de um critério diferente 
do que foi utilizado nos processos de contribuição especial n.º 66/00 e 67/00, relativos a duas parcelas 
de terreno situadas na mesma urbanização;

B - Violando assim o disposto no n.º 1 do art.º 99º da LGT, n.º 1 do art.º 13º e n.º 1 do art.º 125º 
ambos do CPPT e no arts. 664º, 264º e nos n.º 2 do art.º 660º e alínea d) do n.º 1 do art.º 668º, todos 
do CPC.
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C - A douta sentença padece ainda de erro de julgamento quanto à matéria de direito, ao interpretar 
erroneamente a regra legal da fundamentação ínsita no preceituado nos arts. 268º, n.º 3 da CRP, 124º 
do CPA e 77º da LGT, na medida em que considera que o termo de avaliação subjacente à liquidação 
ora controvertida se encontra deficientemente fundamentado por não se conseguir vislumbrar qual foi 
o percurso cognoscitivo encetado pela comissão de avaliação para encontrar o preço/m2 para os anos 
de 1994 e 1999.

D - Os elementos considerados pela comissão de avaliação, constituída nos termos do n.º 1 do 
art.º 4º do Regulamento da Contribuição Especial, vertidos no relatório da avaliação junto aos autos, 
constituem a fundamentação de facto e de direito da avaliação efectuada, dele constando, com suficiente 
clareza e consistência, a enunciação dos pressupostos em que se basearam.

E - A intervenção na comissão de avaliação do perito representante do contribuinte, que age no 
seu interesse, em seu nome e representação, a qual resulta da lei, por si só basta para se concluir que a 
impetrante tomou conhecimento de todos os procedimentos tendentes ao cálculo dos valores patrimoniais 
obtidos em sede de avaliação pela referida comissão, a qual decidiu por unanimidade.

F - Tanto mais que o perito representante da impetrante assinou o termo de avaliação em crise, 
do qual resulta expressamente que o mesmo não discordou dos valores encontrados, não tendo sido 
necessário o exercício de voto de desempate pelo perito competente para tal.

G - Percebeu assim a impetrante o iter cognoscitivo que levou ao apuramento dos valores em crise, 
porque os percebeu o perito que fez parte integrante da comissão de avaliação, nos termos do referido 
n.º 1 do art.º 4º do Regulamento, que com os mesmos se conformou.

H - Acresce que se constata a suficiência e clareza da decisão, a qual, como premissa do silogismo 
efectuado, impunha que se indicassem os critérios estipulados na lei para determinação daqueles valores, 
para aferir da justeza dos encontrados.

I - Ora, tal verifica -se pela consideração dos elementos enumerados no art.º 6º do Regulamento, 
tendo a comissão de avaliação tido em conta os elementos ou factores de valor do prédio nesse nor-
mativo elencados, bem como outros que entendeu pertinentes em vista da determinação da natureza e 
o destino económico do prédio.

J - A fundamentação do acto sindicado existe pois, sendo clara e suficiente, permitindo a um normal 
destinatário como a impugnante contraditá -la, defendendo os seus direitos e legítimos interesses.

K - Aliás, ao longo da petição inicial a impugnante denota um conhecimento circunstanciado dos 
critérios da avaliação em crise.

L - Pelo que, deve manter -se na ordem jurídica a liquidação de Contribuição Especial efectuada 
pela Administração Tributária, que não enferma do vício que lhe assacou a douta sentença recorrida.

M - Em conclusão, a douta sentença padece de erro de julgamento por excesso de pronúncia, em 
violação do disposto no n.º 1 do art.º 99º da LGT, n.º 1 do art.º 13º e n.º 1 do art.º 125º ambos do CPPT 
e no arts. 664º, 264º e no n.º 2 do art.º 660º e alínea d) do n.º 1 do art.º 668º, todos do CPC, assim como 
erro de julgamento na aplicação do direito, por ter violado o disposto nos arts 268º, n.º 3 da CRP, 124º 
do CPA e 77º da LGT, devendo considerar -se válido o acto tributário de liquidação e, como tal, manter-
-se na ordem jurídica.

Nestes termos, deve ser dado provimento ao presente recurso revogando -se a douta decisão re-
corrida, com as legais consequências.

1.3. Não foram apresentadas contra -alegações.
1.4. Por despacho de fls. 69/70, proferido ao abrigo do disposto no artigo 668º n.º 4 do Código de 

Processo Civil, a Meritíssima Juíza do tribunal “a quo” sustentou a inexistência de nulidade da sentença 
por excesso de pronúncia sobre o vício de falta de fundamentação do acto de liquidação impugnado, 
com a seguinte motivação:

«Na petição a impugnante alegou a existência de erro sobre os pressupostos de facto e de direito 
na avaliação do prédio. Subsidiariamente, a impugnante referiu, também, que é proprietária de três 
parcelas de terreno situadas na mesma urbanização  - processos n.º 66, 67/00 e 115/02  - sendo este 
último o objecto dos presentes autos.

Que na determinação da matéria colectável efectuada naqueles processos (66 e 67/00) a avalia-
ção reportada ao ano de 1994, obedeceu a certos critérios que não foram observados para o processo 
objecto dos presentes autos.

Assim, segundo referiu, no processo 115/02 (o dos autos) constatou -se um critério diferente na 
atribuição da taxa de 20% para 30% sem que o compreenda, porque o valor por m2 foi igual ao usado 
nos processos 66 e 67/00.

Diz que, enquanto o critério nos processos 66 e 67/00 foi igual, para o processo 115/02 fixa -se um 
aumento correspondente ao dobro fixado, mostrando a sua perplexidade naquela fixação.

A decisão recorrida concedeu provimento à impugnação por considerar que o termo de avaliação 
não se mostrava devidamente fundamentado. Efectivamente, face aos considerandos tecidos pela im-
pugnante no confronto dos processos 66 e 67/00 com o processo 115/02, e pese embora a impugnante 
não o diga de forma expressa, considerou -se naquela decisão que a impugnante não conseguiu compre-
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ender os critérios usados pela Comissão de Avaliação para encontrar o valor apurado e em discussão 
nestes autos, sendo -lhe impossível reconstituir o iter cognoscitivo percorrido no relatório de avaliação 
elaborado pela Comissão (fls. 34 dos autos).

Assim, apesar da impugnante não o ter expressado directamente, subsidiariamente questiona a 
fundamentação (os critérios) do auto de avaliação do processo 115/02 por confronto com os outros 
dois processos (66 e 67/00).

Foi nessa convicção que na decisão recorrida se pugnou pela verificação do vício de forma, por 
falta de fundamentação. Face ao que vem dito, e considerando que não ocorre excesso de pronúncia, 
mantemos a decisão sob recurso por considerar que não se verifica a alegada nulidade.».

1.5. O Exmo. Procurador -Geral -Adjunto junto deste Tribunal emitiu douto parecer no sentido de 
que devia ser concedido provimento ao recurso, enunciando, para o efeito, a seguinte motivação:

«1. O impugnante pode arguir os vícios do acto impugnado segundo uma relação de subsidiarie-
dade (art. 101º CPPT).

No grupo dos vícios arguidos que conduzam à anulação do acto impugnado o tribunal deve apreciar 
os vícios segundo a ordem invocada pelo impugnante, quando este estabeleça entre eles uma relação 
de subsidiariedade (art.124º n.º 2 alínea b) CPPT).

2. No caso sob análise o impugnante arguiu dois vícios cuja procedência conduziria à anulação 
do acto de avaliação do terreno para construção e do consequente acto tributário de liquidação da 
Contribuição Especial (DL n.º 43/98,3 Março), ambos com repercussão na quantificação da matéria 
colectável: (…).

A sentença apreciou apenas o vício subsidiário (com violação da norma imperativa que exige a 
apreciação prioritária do vício principal), julgando -o procedente e classificando -o erroneamente como 
vício de forma por falta de fundamentação (o qual não tinha sido alegado pela impugnante), omitindo o 
conhecimento do vício principal no entendimento de que a procedência do vício subsidiário prejudicara 
a apreciação do vício principal (fls.38).

No entanto, esta preterição do conhecimento do vício principal é inaceitável porque não confere 
tutela mais estável e eficaz dos interesses do sujeito passivo: a anulação do acto (com fundamento na 
procedência do vício subsidiário, interpretado como vício de forma) não impede a renovação do acto 
lesivo dos interesses da impugnante, com reincidência no alegado vício principal, não apreciado opor-
tunamente (cf. para desenvolvimento Jorge Lopes de Sousa Código de Procedimento e de Processo 
Tributário anotado e comentado Volume I 2006 pp.893/895)

3. No contexto enunciado a sentença:
a) não enferma de nulidade por omissão de pronúncia, porque, na economia do discurso de funda-

mentação, a apreciação do vício principal ficou prejudicada pela prévia apreciação do vício subsidiário 
(embora erroneamente, como se sustentou);

b) não enferma de nulidade por excesso de pronúncia (sobre a questão do vício de forma por 
falta de fundamentação do Auto de Avaliação) pelos motivos expressos no despacho de sustentação 
proferido em 6.01.2011 (fls.69/70);

c) enferma de erro de julgamento sobre matéria de direito, por violação da norma constante do 
art. 124º n.º 2 alínea b) CPPT).».

1.6. Colhidos os vistos dos Exmºs Conselheiros Adjuntos, cumpre decidir em conferência.
2. Na decisão recorrida consta como provada a seguinte matéria de facto:
a). Pela Câmara Municipal de Matosinhos foi emitido em 21/03/2002, a favor da impugnante, o 

Alvará de Licença de Construção n.º 91/02 (cf. doc. de fls. 7 do processo administrativo apenso aos 
autos, doravante apenas PA).

b). Pelo oficio n.º 11923, de 27/05/2002, o Serviço de Finanças de Matosinhos notificou a impug-
nante de que: “O Decreto -Lei n.º 43/98, de 3 de Março, que aprovou o regulamento da Contribuição 
Especial, entrou em vigor no dia 8 do mesmo mês. Deste modo, os titulares do direito de construir, a 
favor de quem foi emitido o alvará de licença de construção ou de obra, ficam sujeitos àquela contri-
buição em relação aos alvarás emitidos a partir do dia 8. Pelos elementos fornecidos pelo Município de 
Matosinhos, foi emitido em V/nome o alvará n.º 91/02 relativo a licença de construção, por deliberação 
camarária de 21/Mar2002. Durante o mês seguinte, deveria V. Exa. ter apresentado neste serviço a res-
pectiva declaração Modelo 1, acompanhada do alvará de licença de construção e fotocópia da planta 
topográfica, de conformidade com o art. 70 do referido diploma. Por este meio, fica V. Exa. notificada 
para no prazo de quinze dias dar cumprimento aquela obrigação...” (cf. doc. de fls. 8 do PA).

c). Porque a impugnante nada fez, o SF notificou -a através do oficio n.º 3810 de 12/02/2003, da 
instauração do processo administrativo n.º 115/2002 com vista a avaliação oficiosa (cf. doc. de fls. 10 
do PA).

d). Naquele processo foi elaborado em 24/05/2003, o “relatório da avaliação”, notificado à im-
pugnante para efeitos de audição prévia em 15/07/2003 (cf. doc. de fls. 14 a 20 do PA).
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e). A impugnante exerceu o direito de audição alegando que não foram usados para a avaliação os 
mesmos critérios utilizados nos processos 66/00 e 67/00 para terrenos situados na mesma urbanização 
e cujos pedidos de licenciamento se reportam à mesma altura (cf. doc. de fls. 21 a 37 do PA).

f). Por despacho do Chefe do Serviço de Finanças de Matosinhos de 17/02/2005, e depois de 
ouvida a Comissão de Avaliação, não se atendeu ao exposto em sede de audição previa, procedendo -se 
à liquidação ora impugnada (cf. fls. 40 a 47 do PA).

g). A impugnante já pagou o montante liquidado (cf. informação de fls. 52 do PA).
h). A presente impugnação foi deduzida em 19/04/2005 (cf. doc. de fls. 4 dos autos).
3. As questões que a Fazenda Pública, ora Recorrente, coloca à apreciação deste Tribunal são as 

de saber se a sentença recorrida é nula por excesso de pronúncia, por ter tomado conhecimento de uma 
questão que não fora invocada e/ou incorreu em erro de julgamento por violação do principio do dis-
positivo, na medida em que se pronunciou sobre essa questão [conclusões A) e B)] e, no caso negativo, 
se incorreu em erro de julgamento de direito, por errada interpretação da regra legal de fundamentação 
ínsita no artigo 124.º do Código de Procedimento Administrativo (CPA) e no artigo 77.º da Lei Geral 
Tributária (LGT), ao julgar que o acto tributário impugnado se encontra inquinado por vício formal de 
falta de fundamentação [conclusões C) e seguintes].

Para além disso, há que ter em conta a posição adoptada pelo Ministério Público no parecer emitido 
neste Tribunal, onde depois de se ter pronunciado no sentido da inexistência da invocada nulidade da 
sentença, suscita um novo erro de julgamento, traduzido na violação da norma constante do artigo 124.º 
n.º 2 alínea b) do CPPT, na medida em que a sentença apreciou apenas o vício subsidiário invocado na 
petição inicial, julgando -o procedente, postergando o conhecimento prioritário do vício principal. Razão 
por que propõe a devolução do processo ao tribunal recorrido para que seja proferida nova sentença 
que conheça os vícios arguidos segundo a ordem invocada na petição inicial.

3.1. Começando pela análise do erro de julgamento que o Ministério Público imputa à sentença, 
logo diremos que, apesar da sua pertinência, não podemos dele tomar conhecimento, porquanto no 
recurso jurisdicional interposto de sentença proferida em processo de impugnação não podem ser im-
putados vícios ou erros à sentença que não hajam sido invocados pelo recorrente e que não sejam de 
conhecimento oficioso.

Na verdade, os recursos jurisdicionais visam modificar as decisões recorridas, e daí que o seu ob-
jecto sejam os vícios e erros de julgamento que o recorrente lhes imputa, sendo o seu âmbito delimitado 
pelas conclusões da respectiva alegação, em conformidade com o regime constante dos artigos 684.º, 
n.º 3 e 690.º, n.º 1 do Código de Processo Civil (CPC). Os recursos constituem pedidos de reapreciação 
do julgamento feito no tribunal “a quo”, formulados pela parte vencida, que está obrigada a eleger e a 
delimitar as críticas que dirige aos fundamentos da decisão recorrida com vista à sua eventual anula-
ção ou revogação, valendo nesta matéria o princípio do dispositivo, nos termos do qual é o recorrente 
que delimita o âmbito do recurso através das conclusões das suas alegações, salvo sempre o dever de 
conhecimento oficioso das questões que a lei prevê ou tipifica como tal.

No caso vertente, o Ministério Público não recorreu da sentença, sendo o recurso interposto 
unicamente pela Fazenda Pública que, como vimos, circunscreveu o ataque que dirigiu à sentença aos 
vícios que acima deixámos assinalados, onde não invoca a violação do artigo 124.º, n.º 2, alínea b) do 
CPPT ou a preterição do dever de conhecimento prioritário do vício principal.

Ora, apesar de ao Ministério Público caber a defesa da legalidade, a promoção do interesse público 
e a representação dos ausentes, incertos e incapazes (artigo 14.º, n.º 1 do CPPT), sendo sempre ouvido 
nos processos judiciais antes de ser proferida a decisão final (artigo 14.º, n.º 2), podendo pronunciar -se 
sobre as questões da legalidade discutidas no processo judicial tributário e promover o que tiver por 
conveniente, o certo é que, nos recursos jurisdicionais, o campo da sua intervenção encontra -se delimi-
tado pelo objecto e âmbito do recurso, delineado pelo recorrente (e pelo recorrido no caso de este ter 
ampliado o âmbito do recurso  - artigo 684.º -A do CPC), salvo no que toca a questões de conhecimento 
oficioso, que podem ser suscitadas por qualquer interveniente processual (pois se o tribunal deve co-
nhecer delas sem que tenham sequer sido suscitadas, por maioria de razão o poderá fazer quando lhe 
seja formulado um pedido de apreciação de tais questões, designadamente pelo Ministério Público).

Deste modo, consideramos que fora dos casos em que o Ministério Público assume a posição de 
parte (em que goza dos mesmos direitos processuais das partes), não dispõe de poderes para denunciar 
erros de julgamento diversos dos invocados pela parte recorrente e não pode, assim, assumir uma dis-
cordância relativamente ao decidido que não tenha sido oportunamente expressa pela recorrente, sob 
pena de violação do disposto no artigo 684.º, n.º 4 do CPC (na medida em que a decisão recorrida, na 
parte em que não tenha sido objecto de recurso dentro do atinente prazo legal, se consolida na ordem 
jurídica, não podendo os efeitos do julgado, na parte não recorrida, ser prejudicados pela decisão do 
recurso, em conformidade com o disposto no referido preceito legal)

Razão por que não se tomará conhecimento do erro de julgamento que o MP suscita.
3.2. Do excesso de pronúncia.
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Invoca a Recorrente a violação, além do mais, do disposto no artigo 668.º, n.º 1, alínea d), do CPC 
e no artigo 125.º, n.º 1, do CPPT, por ter havido pronúncia sobre questão que não fora suscitada, mais 
precisamente sobre o vício de falta de fundamentação do acto de liquidação.

Vejamos.
Nos termos do n.º 1 do artigo 125.º do CPPT e da alínea d) do n.º 1 do artigo 668.º do CPC, a 

sentença é nula quando o juiz deixe de pronunciar -se sobre questões que devesse apreciar ou conheça 
de questões de que não podia tomar conhecimento, nulidade que está directamente relacionada com o 
dever que é imposto ao juiz, pelo artigo 660.º n.º 2 do CPC, de resolver todas as questões que as partes 
tenham submetido à sua apreciação e de não poder ocupar -se senão das questões suscitadas pelas partes, 
salvo se a lei lhe permitir ou impuser o conhecimento oficioso de outras.

O excesso de pronúncia ocorre, assim, quando o tribunal aprecia e decide uma questão que não 
havia sido chamado a resolver. Todavia, se o tribunal, consciente e fundamentadamente, toma conheci-
mento de uma questão por julgar que ela foi, expressa ou implicitamente, invocada, poderá haver erro 
de julgamento, se for errado o entendimento em que se baseia esse julgamento, mas não nulidade por 
excesso de pronúncia. Desde que o tribunal afirme ou invoque razões para justificar o conhecimento de 
uma determinada questão, como acontece no caso em que julga que ela resulta da matéria alegada ou 
que aí se encontra corporizada, não se verifica a nulidade da decisão por excesso de pronúncia, mesmo 
que se conclua ter existido erro nesse julgamento.

No caso dos autos, a Meritíssima Juíza do tribunal “a quo” interpretou os fundamentos da impug-
nação como integrando não só o vício de violação de lei por erro sobre os pressupostos na avaliação 
do prédio, como, também, o vício formal de falta de fundamentação, este corporizado na alegação, 
vertida nos artigos 18º e seguintes da p.i., de que na avaliação do prédio em questão (proc. administra-
tivo n.º 115/02) fora utilizado um critério diferente do usado nas avaliações de duas outras parcelas de 
terreno situadas na mesma urbanização (proc. administrativos n.º 66/00 e 67/00) e que a Impugnante 
acusara total incompreensão e perplexidade sobre a situação.

Como deixou explicado no despacho de sustentação, proferido a fls. 69 e 70, «face aos conside-
randos tecidos pela impugnante no confronto dos processos 66 e 67/00 com o processo 115/02, e pese 
embora a impugnante não o diga de forma expressa, considerou -se naquela decisão que a impugnante 
não conseguiu compreender os critérios usados pela Comissão de Avaliação para encontrar o valor 
apurado e em discussão nestes autos, sendo -lhe impossível reconstituir o iter cognoscitio percorrido 
no relatório de avaliação elaborado pela Comissão (fls. 34 dos autos). Assim, apesar da impugnante 
não o ter expressado directamente, subsidiariamente questiona a fundamentação (os critérios) do auto 
de avaliação do processo 115/02 por confronto com os outros dois processos (66 e 67/00). Foi nessa 
convicção que na decisão recorrida se pugnou pela verificação do vício de forma, por falta de funda-
mentação.».

Perante este julgamento, porventura errado, que levou ao conhecimento do vício, não se pode dar 
por verificada a nulidade da decisão por excesso de pronúncia.

3.3. Do erro de julgamento por violação do principio do dispositivo
Como se sabe, o princípio do dispositivo ou da disponibilidade das partes é um dos princípios 

basilares relativo à prossecução processual, assegurando a autonomia das partes na definição dos fins 
que elas procuram obter através da acção, fazendo recair sobre elas o dever de formularem o pedido 
e de alegarem os factos que lhe servem de fundamento e os factos em que estruturam as excepções 
– artigo 264.º, n.º 1, do CPC.

No caso vertente, a Meritíssima Juíza do tribunal “a quo” interpretou a materialidade alegada e 
os fundamentos gizados pela Impugnante na respectiva petição inicial como integrando não só o vício 
de violação de lei, como, também, o vício de falta de fundamentação, este corporizado na alegação 
vertida nos artigos 18º e seguintes da petição.

Ora, interpretada do modo que foi a petição inicial de impugnação, a decisão tomada não merece 
censura, pois que a matéria alegada e a ausência de nominação categorial dos vícios pela Impugnante 
deram azo a que o tribunal “a quo” interpretasse o apontado fundamento como corporizador de um 
vício de falta ou insuficiente fundamentação do termo de avaliação.

Neste contexto, considerando como plenamente viável essa leitura e interpretação da petição, não 
terá ocorrido violação do princípio do dispositivo, restando analisar o erro de julgamento que a Recor-
rente imputa à decisão, por errada interpretação das normas que impõem o dever de fundamentação e 
que constam dos artigos 124.º do CPA, 77.º da LGT e 268.º, n.º 3, da CRP.

3.4. Do erro de julgamento por violação da regra legal de fundamentação
Segundo a Recorrente, a decisão padece de erro de julgamento na aplicação do direito ao ter 

julgado que não se encontra suficientemente fundamentado o acto de avaliação do imóvel descrito no 
termo de avaliação elaborado pela Comissão prevista no artigo 4.º do Regulamento da Contribuição 
Especial, acto que suporta a liquidação impugnada, levando à sua anulação.

Na verdade, a decisão recorrida, depois de dar nota sobre o dever de fundamentação dos actos 
administrativos e tributários plasmado no artigo 268.º da Constituição e acolhido nos artigos 124.º do 
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CPA e 77.º da LGT, e de discorrer sobre os requisitos da fundamentação legalmente exigíveis, concluiu 
com a seguinte argumentação:

«Elaborado o Termo de Avaliação foi apurado o montante de 21.269,62 euros a título de con-
tribuição especial, que a impugnante veio a pagar. Consta daquele Termo que a comissão alicerçou o 
valor encontrado reportado a 01/01/1994 da seguinte forma:

“A comissão admitiu:
a) que o terreno se situa num núcleo urbano em expansão;
b) que se trata de um terreno perfeitamente apto para construção;
c) que não está abrangido por nenhum dos casos enumerados no ponto 13;
d) que a área bruta que seria possível edificar seria de 2621 m2, correspondente à cércea e índices 

de tipologia predominantes;
e) que o valor do terreno corresponde a 30% do valor de construção que nele é possível edificar 

atendeu:
f) Ao tipo de construção bem como
g) Aos preços praticados no local para objectos semelhantes
e fixou o valor do terreno com o quadro seguinte: 

Área bruta m2 P. unit. Valor da construção % Valor do terreno

2621 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375.00 928.875,00 0.30 294.862,50

 Já em relação à “avaliação reportada a 1999, a Comissão constatou que a área bruta efectivamente 
construída foi de 2621 m2, pelo que seguindo o critério enumerado anteriormente, fixou o valor do 
terreno de acordo como seguinte quadro: 

Área bruta m2 P. unit. Valor da construção % Valor do terreno

2621 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550,00 1.441.550,00 0.30 432.465,00

 Ora, do exposto resulta que a impugnante em comparação com os processos 66/00 e 67/00 re-
lativos a duas parcelas de terreno situadas na mesma urbanização e para os quais foram encontrados 
outros valores não conseguiu compreender quais os critérios usados pela Comissão de Avaliação para 
encontrar o valor apurado.

Quer isto significar, antes do mais, que não resulta fundamentado o raciocínio encetado pela 
Comissão de Avaliação para encontrar os valores que usou, sobretudo em confronto com os valores 
encontrados para os outros dois processos referidos pela impugnante.

(...)
Está em causa saber se a fundamentação aduzida pela comissão de avaliação no Termo de Ava-

liação que serviu de alicerce à liquidação obedece aos requisitos de fundamentação.
Desde já podemos adiantar que o Termo de Avaliação não se mostra fundamentado para que a 

impugnante possa reconstituir o iter cognoscitivo que levou ao apuramento do valor encontrado para 
o prédio em questão.

Lido o Termo de Avaliação não se consegue vislumbrar qual foi o percurso cognoscitivo encetado 
pela comissão de avaliação para encontrar o preço/m2 de 375,00 euros para o ano de 1994, nem o valor 
de 550,00/m2 euros para o ano de 1999.

Efectivamente, não existe qualquer suporte objectivo para a selecção daquele montante para o 
terreno em causa.

Por outra banda, tal como refere a impugnante, para os prédios vizinhos objecto dos processo 66/02 
e 67/02 o preço por m2 encontrado para efeitos de contribuição especial é completamente distinto, isto 
apesar de no caso dos presentes autos se referir que se teve em conta “os preços praticados no local 
para objectos semelhantes”.

É que, não é identificado um só “objecto semelhante” que permita ao tribunal aferir da bondade 
daquela indicação.

Assim sendo, o termo de avaliação não se mostra devidamente fundamentado enfermando de 
vício de forma, por falta de fundamentação.»

É contra essa decisão que se insurge a Fazenda Pública, que perfilha o entendimento de que a avaliação 
se encontra suficientemente fundamentada, pela enunciação clara e suficiente dos elementos enumerados 
no artigo 6º do Regulamento da Contribuição Especial e de outros elementos considerados pertinentes 
para a determinação da natureza e destino económico do prédio, dando a conhecer o iter cognoscitivo 
que levou ao apuramento dos valores encontrados. Para além disso, alega que a Impugnante participou 
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activa e directamente no procedimento de avaliação, ainda que através do seu representante na comissão, 
ficando, assim, na posse de todos os elementos tendentes ao cálculo dos valores patrimoniais obtidos 
e dos motivos por que se decidiu no sentido adoptado, pelo que não se pode afirmar que ela não pode 
reconstituir o iter cognoscitivo que levou ao apuramento do valor encontrado para o prédio em questão.

Vejamos.
Antes de mais, convém recordar que o Regulamento da Contribuição Especial, aprovado pelo 

Decreto -Lei n.º 43/98, de 3 de Março, estabelece que «A contribuição especial incide sobre o aumento 
de valor dos prédios rústicos, resultante da possibilidade da sua utilização como terrenos para constru-
ção urbana, situados na área das seguintes freguesias: (…)» (artigo 1.º, n.º 1), sendo o valor sujeito a 
contribuição «a diferença entre o valor do prédio à data em que for requerido o licenciamento de cons-
trução ou de obra e o seu valor à data de 1 de Janeiro de 1994, corrigido por aplicação dos coeficientes 
de desvalorização da moeda constantes da portaria (...)» (artigo 2.º n.º 1); e os valores que servem para 
determinar essa diferença são determinados por avaliação (artigo 2.º, n.º 2) a cargo de uma comissão 
constituída pelo contribuinte ou seu representante e por dois peritos nomeados pela Direcção -Geral 
dos Impostos de entre os incluídos nas listas distritais (artigo 4.º n.º 1), precedida de vistoria, devendo 
as decisões ser devidamente fundamentadas (artigo 4.º n.º 3).

Por sua vez, o n.º 1 do artigo 6.º desse Regulamento dispõe que «Na determinação dos valores, 
a comissão terá em consideração a natureza e o destino económico do prédio», preceituando o seu 
n.º 2 que «Para efeitos do número anterior, atender -se -á: a) À localização, ao ambiente envolvente e 
ao desenvolvimento urbanístico da zona; b) Às infra -estruturas existentes; c) À caracterização física 
e topográfica; d) Aos índices de ocupação e volumetria; e) Às características agrárias, aos tipos de 
cultura e à disponibilidade de águas; f) Ao valor das construções rurais e dependências agrícolas; g) A 
quaisquer outros elementos susceptíveis de influírem no valor dos prédios.».

Em suma, a avaliação realizada por esta Comissão, constituída pelo contribuinte ou seu represen-
tante e por dois peritos nomeados pela DGI, visa determinar os valores sujeitos a tributação em face 
da natureza e destino económico do prédio. E, para o efeito, a Comissão deve lançar mão de todos os 
elementos susceptíveis de influir no valor do prédio, designadamente dos enunciados no citado n.º 2 do 
artigo 6.º, estando a respectiva decisão sujeita ao dever de fundamentação não só por força do dever geral 
de fundamentação dos actos administrativos e tributários, conforme explicitado na sentença recorrida, 
como, ainda, por força da imposição expressa contida naquele n.º 3 do artigo 4.º do Regulamento da 
Contribuição Especial.

É, pois, o próprio Regulamento a impor expressamente a fundamentação dos actos de avaliação 
nele previstos, o que evidencia o propósito do legislador de que tais actos se apresentem clara e suficien-
temente motivados, por forma a que possam ser adequadamente sindicados pelos respectivos visados, 
pese embora a participação do contribuinte no procedimento de avaliação.

Ou seja, o facto de o contribuinte estar presente na comissão, por si ou representado pelo seu 
louvado, tendo, assim, a possibilidade de acesso a todos os dados e elementos examinados e pondera-
dos pela comissão e a oportunidade de influenciar o resultado da avaliação, não dispensa nem limita o 
dever de fundamentação imposto pelo n.º 3 do artigo 4.º do citado Regulamento.

Fundamentação que, como a doutrina e a jurisprudência têm vindo exaustivamente a repetir, há -de 
ser expressa, através duma exposição sucinta dos fundamentos de facto e de direito da decisão; clara, 
permitindo que, através dos seus termos, se apreendam com precisão os factos e o direito com base 
nos quais se decide; suficiente, possibilitando ao contribuinte um conhecimento concreto da motivação 
do acto; e congruente, de modo que a decisão constitua a conclusão lógica e necessária dos motivos 
invocados como sua justificação.

Essencial é, pois, que o discurso contextual dê a conhecer ao seu destinatário  - pressuposto este 
como um destinatário normal ou razoável colocado perante as circunstâncias concretas que rodearam 
a prática do acto  - todo o percurso da apreensão e valoração dos pressupostos de facto e de direito que 
suportam a decisão ou os motivos por que se decidiu num determinado sentido e não em qualquer outro.

Por isso, as exigências de fundamentação não são rígidas, variando de acordo com o tipo de acto 
e as circunstâncias concretas em que este foi proferido  - como seja a participação do interessado no 
procedimento e a extensão dessa participação – bastando -se, assim, com a expressão clara das razões 
que levaram a determinada deliberação decisória, não tendo de reportar, por princípio, todos os factos 
considerados, todas as reflexões feitas ou todas as vicissitudes ocorridas durante essa deliberação. A 
determinação do âmbito da declaração fundamentadora pressupõe, portanto, a busca de um conteúdo ade-
quado, que há -de ser, num sentido amplo, o suficiente para suportar formalmente a decisão administrativa.

O que tudo constitui jurisprudência e doutrina tão correntes que se torna aqui escusado enume-
rar.

Neste contexto, a suficiência da declaração fundamentadora do acto avaliativo basta -se com um 
discurso claro e racional que dê a conhecer a um destinatário normal e razoável – hipoteticamente 
colocado na situação do real destinatário e no concreto contexto circunstancial que rodeou a prática 
do acto, os critérios de avaliação utilizados – as razões por que foram alcançados os valores atribuídos 
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e os factores tidos em conta para essa atribuição, tudo de forma suficientemente reveladora do iter 
cognoscitivo que levou ao apuramento do valor encontrado para o prédio em questão, permitindo -se, 
dessa feita, a sua fácil sindicabilidade pelo contribuinte.

Contudo, não deve confundir -se a suficiência da fundamentação com a exactidão ou a validade 
substancial dos fundamentos invocados. É que, como adverte Sérvulo Correia (1), «a fundamentação 
pode ser inexacta e ser suficiente, por permitir entender quais os pressupostos de facto e de direito con-
siderados pelo autor do acto. Deste modo, a inexactidão dos fundamentos não conduz ao vício de forma 
por falta de fundamentação. Ela pode sim revelar a existência de outros vícios, como o vício de violação 
de lei por erro de interpretação ou aplicação de norma, ou (...) por erro nos pressupostos de facto».

Por conseguinte, o discurso fundamentador tem de ser capaz de esclarecer as razões determinantes 
do acto, para o que há -de ser um discurso claro e racional; mas, na medida em que a sua falta ou insu-
ficiência acarreta um vício formal, não está em causa, para avaliar da correcção formal do acto, a valia 
substancial dos fundamentos aduzidos, mas só a sua existência, suficiência e coerência, em termos de 
dar a conhecer as razões da decisão.

Perante o exposto, há que aferir se o teor do termo de avaliação aqui em análise permite ao con-
tribuinte  - que esteve presente na comissão, dela fazendo parte integrante através do seu representante 
– o conhecimento integral do itinerário seguido na determinação do valor do prédio para efeitos de 
tributação em contribuição especial.

Para o efeito, importa ter em atenção o seu teor integral, que é o seguinte:
«Aos 24 dias do mês de Maio de 2003 reuniram -se os peritos nomeados para o efeito que, depois 

do estudo dos elementos facultados e da inspecção directa à parcela em questão, acordaram, por una-
nimidade, no que a seguir se transcreve:

1.

IDENTIFICAÇÃO DA PARCELA

Trata -se de uma parcela propriedade de Habicosta – Construções, Ldª (...) com uma área de 
2.661m2, com o pedido de licenciamento n.º 654/99, com o Alvará de Construção n.º (...). possibilitando 
a construção de 2621 m2 de área bruta.

2.

ENVOLVENTE AMBIENTAL

A parcela agora sujeita a avaliação situa -se na Rua António Patrício – lote 294, Freguesia de 
Senhora da Hora.

3.

Trata -se de um local sossegado;

4.

Constituído por um núcleo urbano;

5.

Com frente e acesso para a Rua António Patrício;

6.

Com água, luz, saneamento e telefones;

7.

Com transportes públicos;

8.

Perto do centro do concelho;
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10.

OS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Em 01/01/1994
A comissão admitiu que todos os terrenos têm capacidades construtivas;

13.

Excepto se da sua situação concreta e das suas características intrínsecas  - v.g. terrenos alagadiços, 
leitos de cheias, arribas, falésias, terrenos salgados, encostas com risco de desmoronamento, terrenos de 
excepcional aptidão agrícola (D.L. n.º 196/89, de 14 de Junho) e, em geral, terrenos que pela sua própria 
natureza são identificáveis em razão da sua dimensão, da sua configuração ou da sua exposição a um 
risco natural de inundação, avalanche etc.  - apontarem em sentido contrário. É esta a doutrina seguida 
por vários pensadores, nomeadamente por Fernando Alves Correia no seu livro O Plano Urbanístico e 
o Princípio da Igualdade, p.515 a segs., Almedina, Coimbra, 1989. Não é o caso e, por isso

14.

O critério adoptado para se aferir a capacidade construtiva foi a da Cércea, índice e tipologia 
predominantes, isto é, na ausência de PDM que definisse as capacidades construtivas para determinado 
terreno, foi admitido que, salvo as excepções apontadas no n.º anterior, todos os terrenos teriam capa-
cidades construtivas e a sua cércea e índice de ocupação do solo seriam os predominantes, ou seja:

15.

Num aproveitamento economicamente normal, a sua Cércea, índices de ocupação do solo e tipo-
logia seriam aqueles que no aglomerado estariam em maioria.

16.

O terreno será avaliado, a preços da altura, em função das suas capacidades construtivas encon-
tradas de acordo com os números anteriores.

17.

Em 1999
O terreno será avaliado, a preços da altura, em função, como não podia deixar de ser, das capaci-

dades construtivas efectivamente verificadas. Assim,

18.

AVALIAÇÃO REPORTADA A 01/01/1994

A comissão admitiu:
a) que o terreno se situa num núcleo urbano em expansão;
b) que se trata de um terreno perfeitamente apto para construção;
c) que não está abrangido por nenhum dos casos enumerados em 13;
d) que a área bruta que seria possível edificar seria de 2621 m2, correspondente à cércea, índices 

e tipologia predominantes;
e) que o valor do terreno corresponde a 30% do valor de construção que nele é possível edificar 

atendeu:
f) Ao tipo de construção bem como
g) Aos preços praticados no local para objectos semelhantes
e fixou o Valor do Terreno com o seguinte quadro: 

Área bruta m2 P. unit. Valor da construção % Valor do terreno

2621 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375.00 928.875,00 0.30 294.862,50
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 18.

AVALIAÇÃO REPORTADA A 1999
A comissão constatou que a área bruta efectivamente construída foi de 2621 m2., pelo que, se-

guindo o critério enumerado no número anterior, decidiu fixar o Valor do Terreno de acordo com o 
quadro seguinte: 

Área bruta m2 P. unit. Valor da construção % Valor do terreno

2621 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550,00 1.441.550,00 0.30 432.465,00

 Do exposto decorre que a comissão de avaliação esclareceu, em conformidade com o que verteu 
no respectivo Termo de Avaliação, quais os critérios de avaliação que utilizou, quer para a avaliação 
reportada a 1/01/1994, quer para a avaliação reportada a 1999.

Esses critérios permitem nitidamente perceber que se atendeu à natureza e ao destino eco-
nómico da parcela de terreno em questão, isto é, à sua capacidade construtiva face à zona e local 
em que se inseria. Com efeito, fez -se constar que o terreno se situava num núcleo urbano, mais 
precisamente na Rua António Patrício – lote 294, Freguesia de Senhora da Hora, Matosinhos, perto 
do centro do concelho. Para a avaliação reportada a 1/01/94, atendeu -se, face à ausência de PDM 
que definisse as capacidades construtivas na altura, ao aproveitamento economicamente normal 
do terreno face ao local em que se inseria, isto é, à cércea, índices e tipologia em maioria nesse 
aglomerado urbano, bem como às capacidades construtivas em face do alvará de construção. Isto 
é, relativamente a 1/01/94 o terreno foi, segundo a fundamentação aduzida, avaliado em função da 
sua natureza de terreno situado num núcleo urbano em expansão, com uma área bruta de edificação 
de 2621 m2 face ao índice de ocupação do solo, cércea e tipologia predominantes, com um valor 
correspondente a 30% do valor da construção que nele era possível edificar. E quanto à fixação 
do preço por metro2, foi tido em conta o tipo de construção possível e os preços que nessa altura 
(1994) eram praticados no local para parcelas de terreno semelhantes, o que levou à fixação do 
valor de € 375,00 por metro 2.

Para a avaliação reportada a 1999, atendeu -se já à capacidade construtiva efectivamente verifica-
das, com a área bruta de construção de 2621 m2, e aos preços praticados nessa altura (1999) no local 
para objectos semelhantes, o que levou à fixação do valor de € 550,00 por metro 2.

Valores que o louvado da parte compreendeu, tanto mais que os aceitou. E a Impugnante não 
alega ter tido dificuldade em apreender o teor do acto avaliativo, limitando -se a advogar que os valores 
apurados são superiores aos estipulados noutras avaliações de prédios vizinhos.

Neste cenário, não podemos deixar de concluir que do Termo de Avaliação constam, de 
forma clara, os critérios que conduziram à determinação dos valores da avaliação, as razões por 
que foram alcançados os valores atribuídos e os factores tidos em conta para tal atribuição, tudo 
de forma suficientemente denunciadora do percurso cognoscitivo e valorativo percorrido, e que 
a Impugnante revela ter compreendido, estando, dessa feita, aberta a possibilidade da sua fácil 
sindicabilidade.

Pelo que ficou dito, consideramos incorrecta a posição sufragada na sentença recorrida, no sen-
tido de que não se consegue vislumbrar qual foi o percurso cognoscitivo encetado pela comissão de 
avaliação para encontrar o preço/m2 de 375,00 € para o ano de 1994, nem o valor de 550,00 € para o 
ano de 1999. Relativamente à avaliação reportada a 1994, esses valores foram encontrados em face 
do tipo de construção possível no terreno e aos preços que nessa altura eram praticados para terrenos 
semelhantes no núcleo urbano em que este se inseria. Relativamente à avaliação reportada a 1999 foram 
encontrados em face do tipo de construção efectivamente verificada e em face dos preços que, nessa 
altura e local, eram praticados em prédios semelhantes.

O facto de, porventura, esses preços estarem incorrectos ou desajustados da realidade, designada-
mente porque para os prédios vizinhos identificados pela Impugnante, situados na mesma urbanização, o 
preço por m2 considerado para efeitos de Contribuição Especial foi distinto, é matéria que não contende 
já com a fundamentação formal do acto mas sim com a fundamentação substancial, que pode levar à 
procedência da impugnação por força do vício de violação de lei também invocado pela Impugnante 
e que não chegou a ser apreciado pelo tribunal “a quo”.

Termos em que a decisão recorrida não pode manter -se, por não proceder o vício formal de falta 
de fundamentação, impondo -se a remessa dos autos ao tribunal recorrido para conhecimento de todos 
os demais vícios suscitados na petição inicial.
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4. Face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo em conceder provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida e determinar a remessa 
dos autos ao Tribunal a quo para conhecimento dos demais vícios alegados na petição inicial.

Sem custas, dado que a Recorrida não contra -alegou.

Lisboa, 16 de Novembro de 2011. — Dulce Neto (relatora) — Valente Torrão — Casimiro Gon-
çalves.

(1) In “Noções de Direito Administrativo”, I, pág. 403. 

 Acórdão de 16 de Novembro de 2011.

Assunto:

Prestação de garantia. Suspensão da execução fiscal.

Sumário:

Verificados os pressupostos legais que determinam a suspensão da execução fiscal, a 
AT não pode prosseguir esta, designadamente com vista à reversão da dívida exe-
quenda contra os responsáveis subsidiários, sendo inválidos os actos praticados 
posteriormente, por violação do efeito jurídico decorrente dos preceitos legais dos 
quais resulta a suspensão da execução fiscal.

Processo n.º 977/11 -30.
Recorrente: José Carlos Silva Branquinho.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. António Calhau.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Adminis-
trativo:

I – José Carlos Silva Branquinho, com os sinais dos autos, não se conformando com a decisão 
do Mmo. Juiz do TAF de Castelo Branco que julgou improcedente a reclamação por si apresentada 
de decisão do OEF que determinou a sua citação como executado por reversão enquanto responsável 
subsidiário por dívidas da sociedade Branquinho & Branquinho, Lda., dela vem interpor recurso para 
este Tribunal, formulando as seguintes conclusões:

A - A suspensão da execução ocorre por força da lei, perante a verificação dos respectivos pressu-
postos fácticos e jurídicos, impondo -se potestativamente à administração, inexistindo qualquer margem 
de apreciação administrativa quanto à suspensão ou não suspensão do processo de execução fiscal.

B - Por este motivo, a partir do momento em que se encontram reunidos os pressupostos de que se 
faz depender a suspensão do processo de execução fiscal, a administração não pode praticar na execu-
ção, sob pena de ilegalidade, qualquer acto que contenda com o referido efeito suspensivo legalmente 
estabelecido, por estarmos perante um efeito jurídico -processual, atribuído por lei e que desta decorre, o 
qual, sob pena de ilegalidade, se impõe inelutavelmente à administração, que dele não poderá dispor.

C - In casu, perante a verificação dos pressupostos legais que determinam, sem excepção, a sus-
pensão da execução fiscal, a administração não podia ter prosseguido o processo, designadamente no 
que concerne à reversão da dívida exequenda para efeitos de efectivação da responsabilidade subsidiária 
dos gerentes.

D - E mesmo a concluir -se, sem conceder, pela necessidade de prolação de um despacho que 
por constatação dos respectivos pressupostos legais declare o efeito resultante da lei (a suspensão da 
execução), ao mesmo apenas pode ser atribuída eficácia declarativa e não constitutiva, daí resultando 
que os seus efeitos se tenham de ter por reportados ao momento em que os pressupostos da suspensão 
se verifiquem, importando a inexistência jurídica dos actos praticados posteriormente no processo de 
execução ou, pelo menos, a sua invalidade consequencial.

E - Ora, tendo a reversão e a citação do recorrente ocorrido depois de ter sido deferida a dispensa 
de prestação de garantia, num momento em que, por força das disposições conjugadas dos artigos 52.
º, n.ºs 1, 2 e 4, da LGT, e 169.º e 199.º do CPPT, se encontravam preenchidos pressupostos legalmente 
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estabelecidos para a suspensão da execução, e apesar da inexistência de despacho a suspender a exe-
cução, não podiam aqueles actos ter sido praticados.

F - A solução admitida na sentença, ao exigir que a suspensão da execução apenas ocorre a partir 
de despacho nesse sentido, implicaria que a administração pudesse dispor livremente, como neste caso 
acabou por dispor, do prosseguimento da execução, nela praticando todos os actos que entendesse até 
que, voluntaristicamente, se decidisse pela prática do acto que a suspendesse, configura uma interpretação 
completamente inversa dos preceitos legais referidos, ferindo de morte a sua letra e o seu espírito.

Por outro lado,
G - É manifesto que a citação do recorrente como responsável subsidiário, por reversão da execução, 

é um acto manifestamente lesivo, ao qual não obsta a posterior suspensão da execução.
H - De facto, com ele, o recorrente assume um estatuto material e processual de parte responsável 

que dele demanda, desde logo, uma actividade processual à qual não estava obrigado e que decorre 
da sua citação como responsável subsidiário pela dívida da sociedade, a qual introduz, na sua esfera 
jurídica, uma constelação de deveres e obrigações que passam a integrar essa esfera jurídica.

I - Para além disso, o momento da citação e da reversão têm igualmente relevância para outros 
efeitos, nomeadamente no que tange com a prescrição da dívida, não sendo inócuos ao nível da defi-
nição do estatuto jurídico do recorrente.

Termos em que deve ser dado provimento ao recurso, ser a decisão recorrida revogada e julgada 
procedente a reclamação.

Contra -alegando, vem o RFP sustentar que o presente recurso deverá ser julgado improcedente, 
mantendo -se nos seus precisos termos a decisão recorrida.

O Exmo. PGA junto deste Tribunal emite parecer no sentido de que o recurso merece provimento, 
devendo a decisão impugnada ser revogada e substituída por acórdão em que se declare a procedência 
da reclamação e anule o despacho de reversão proferido em 20.09.2010.

Com dispensa de vistos, vêm os autos à conferência.
II – Mostra -se fixada a seguinte matéria de facto:
 - Corre termos no Serviço de Finanças de Seia o processo de execução fiscal n.º 1279201001005685 

e apensos contra a sociedade comercial “Branquinho & Branquinho, Lda.”, a qual tem sede no Parque 
Industrial da Abrunheira, lote 20, em Vila Chã Santa Comba, Seia.

 - No âmbito desse processo foi proferido, em 31/08/2010, pelo Chefe do Serviço de Finanças o 
despacho com o seguinte teor: “(…) Assim, usando a faculdade que me é conferida pela alínea f) do 
art.º 10.º do CPPT e porque considero reunidas as condições que se refere no n.º 4 do art.º 52.º da LGT 
e encontrando -se reunidos os pressupostos do art.º 170.º do CPPT para a dispensa parcial da garantia, 
isento -a então da diferença da garantia a prestar e o valor do estabelecimento. Contudo, por uma medida 
cautelar e para evitar que ocorra o preceituado no n.º 3 do art.º 48.º da LGT, proceda -se à preparação 
do processo para a reversão.”.

 - O autor foi notificado do antecedente despacho em 02/09/2010.
 - Por ofício expedido em 02/09/2010 foi o reclamante notificado para exercer o direito de audição 

prévia no prazo de 10 dias para efeitos de avaliação da prossecução da reversão da execução fiscal 
contra si.

 - Em 20/09/2010 o reclamante foi citado como executado por reversão na supra mencionada 
execução fiscal.

 - Em 28/09/2010 no âmbito do mesmo processo de execução fiscal foi proferido o seguinte des-
pacho: “Pela informação que antecede verifica -se que a executada apresentou impugnação judicial do 
acto tributário encontrando -se a referida impugnação pendente de decisão. Foi efectuada a penhora ao 
estabelecimento industrial, tendo ainda sido promovida a reversão contra os responsáveis subsidiários 
Eduardo Manuel Cabral Tavares de Carvalho e José Carlos Silva Branquinho por uma medida cautelar 
já que o valor do estabelecimento não era suficiente para servir de garantia nos termos do n.º 5 do art.
º 199.º do CPPT. Após a referida reversão foi concedida a isenção da garantia nos termos do art.º 170.
º do CPPT e n.º 4 do art.º 52.º da LGT para a parte restante de 100.602,80 €. Efectuada a penhora no 
estabelecimento industrial e a reversão aos responsáveis subsidiários, encontram -se reunidos os pres-
supostos para suspender o processo de execução fiscal nos termos do art.º 169.º do CPPT. Notificações 
necessárias.”.

 - Em 28/09/2010 o autor deu entrada à petição inicial que deu origem aos presentes autos de 
reclamação de acto do OEF.

III – Vem o presente recurso interposto da decisão do Mmo. Juiz do TAF de Castelo Branco que 
julgou improcedente a reclamação interposta pelo ora recorrente da decisão do CRF de Seia que ordenou 
contra si a reversão do processo de execução fiscal instaurado naquela RF por dívidas da sociedade 
Branquinho & Branquinho, Lda.

Para tanto, considerou o Mmo. Juiz “a quo” que “face à matéria que resultou provada, ter -se -á 
que considerar que não foi demonstrado perigo irreparável para o reclamante consubstanciado na 
citação do autor como executado em reversão”.
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Todavia, como se disse já em acórdão de 26/1/2011, proferido no recurso 1052/10, a propósito 
de decisão idêntica, «examinando o teor da decisão recorrida, desde logo se vê que o Mmo. “a 
quo”Juiz não indeferiu o pedido com fundamento em prejuízo irreparável, ou, pelo menos, com 
esse fundamento exclusivo.

Na verdade, tendo o recorrente invocado na sua petição inicial que a execução ficou suspensa 
com o despacho de 31.08.2010, quando neste foi aceite a dispensa de garantia na parte da dívida 
não garantida pela penhora, o Mmo. Juiz recorrido entendeu que tal suspensão só ocorreu com o 
despacho de 28.09.2010.

E referiu o Mmo. Juiz que a suspensão não era automática, carecendo de despacho a declará-
-la, o que só veio suceder com o último despacho citado acima.

Portanto, foi este o fundamento que determinou a improcedência da reclamação.
(…) No caso concreto, a decisão de improcedência resultou do facto de se ter considerado 

que a execução não estava suspensa, pelo que podia ter lugar a reversão e a citação, e de se ter 
considerado ainda que a citação só por si, não constituiu acto lesivo na medida em que logo após 
esta a execução foi declarada suspensa.».

Por outro lado, a presente reclamação tem como objecto o despacho de reversão proferido no 
processo de execução fiscal (e não o subsequente acto de citação), como resulta inequivocamente do 
pedido formulado na petição e se realça no acórdão do TCAS proferido em 12/08/2011 (v. fls. 219).

Aquele acto de citação foi objecto de reclamação autónoma, julgada improcedente por sentença 
do TAF de Castelo Branco, posteriormente anulada por acórdão deste STA de 26/01/2011, no recurso 
n.º 1052/10.

Assim contextualizada a decisão recorrida, importa reter que o recorrente foi citado como executado 
por reversão em 20/09/2010 não obstante em 31/08/2010 o órgão da execução fiscal o ter dispensado 
da prestação de garantia, requerida nos termos do artigo 52.º, n.º 4 da LGT, e se mostrar impugnada 
judicialmente a dívida exequenda.

Ou seja, a AT, apesar de reconhecer no despacho de 31/08/2010 estarem já nessa altura reunidas 
as condições a que se refere o n.º 4 do artigo 52.º da LGT e encontrarem -se reunidos os pressupostos 
do artigo 170.º do CPPT para a dispensa da garantia, entendeu por uma medida cautelar e para evitar 
que ocorresse o preceituado no n.º 3 do artigo 48.º da LGT prosseguir a preparação do processo para 
a reversão.

E só em 28/09/2010 o órgão da execução fiscal decidiu suspender o processo de execução fiscal 
nos termos do artigo 169.º do CPPT.

Para o Mmo. Juiz “a quo” a suspensão da execução ocorre por força da lei mas não de modo 
automático pelo que carece de despacho nesse sentido que, neste caso, só se verificou em 28/09/2010.

Não há dúvida que a suspensão da execução ocorre por força da lei.
Todavia, ao contrário do expendido na decisão recorrida, o despacho que a declara não tem efeito 

constitutivo mas antes eficácia meramente declarativa, retroagindo os seus efeitos à data da verificação 
dos pressupostos legais.

Com efeito, decorrendo da lei que a suspensão da execução ocorre quando verificados determi-
nados pressupostos, impõe -se à AT a partir desse momento que a execução se suspenda, pois, desde 
logo, não tendo a AT a possibilidade de praticar na mesma qualquer acto que contenda com o referido 
efeito suspensivo, sob pena de ilegalidade.

De outro modo, a considerar -se que a AT sempre poderia ir praticando alguns actos no processo 
até que decidisse suspender a execução, gorar -se -ia o efeito suspensivo que a lei quis atribuir quando 
verificados determinados pressupostos.

É o que resulta, aliás, da norma constante do n.º 1 do artigo 169.º do CPT quando estabelece que 
a execução fica suspensa sem que se associe este efeito à prática de qualquer acto formal pelo órgão 
da execução fiscal, contrariamente à solução adoptada para a isenção da prestação de garantia, por 
exemplo, onde se exige decisão expressa (v. artigos 52.º, n.º 4, da LGT e 170.º, n.ºs 1 e 4 e 199.º, n.ºs 3 
e 7 do CPPT).

Aliás, no próprio despacho de 31/08/2011, em que se deferiu o pedido de dispensa de prestação de 
garantia, o próprio órgão da execução fiscal afirma expressamente que a prossecução do processo para 
a reversão era uma medida cautelar, visando o aproveitamento da interrupção do prazo de prescrição, 
nos termos do artigo 48.º, n.º 3 da LGT, o que de todo a lei lhe não permite.

Daí que, verificados os pressupostos legais que determinam a suspensão da execução fiscal, a AT 
não pode prosseguir esta, designadamente com vista à reversão da dívida exequenda contra os respon-
sáveis subsidiários, sendo inválidos os actos praticados posteriormente, por violação do efeito jurídico 
decorrente dos preceitos legais dos quais resulta a suspensão da execução fiscal.

A decisão recorrida que, assim, não entendeu, não pode, por isso manter -se na ordem jurídica.
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IV – Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário 
do STA em conceder provimento ao recurso, revogando -se a decisão recorrida, e julgar procedente a 
reclamação, com a consequente anulação do despacho de reversão proferido em 20/09/2010.

Custas pela recorrida FP na 1.ª Instância e neste STA, por ter contra -alegado.

Lisboa, 16 de Novembro de 2011. — António Calhau (relator) — Isabel Marques da Silva —
Francisco Rothes. 

 Acórdão de 23 de Novembro de 2011.

Assunto:

Irs. Englobamento de rendimentos. Dedução específica. Princípio da capacidade 
contributiva.

Sumário:

 I — Desde a entrada em vigor da Lei n.º 30 -G/2000, de 29 de Dezembro, cessou o 
regime excepcional de reporte de rendimentos (previsto até àquela data no art. 24.
º do CIRS), pelo que os rendimentos da categoria H, de acordo com o n.º 3 do 
art. 11.º do CIRS, ficam sujeitos ao regime regra em sede de IRS, que é o de em 
cada ano haver englobamento e tributação dos rendimentos dos rendimentos nele 
recebidos ou postos à disposição do seu titular, mesmo quando referentes a anos 
anteriores.

 II — Se o rendimento global da categoria H, calculado nos termos ditos em I, ultrapassou 
o valor referido no n.º 5 do art. 53.º do CIRS, a dedução específica daquela cate-
goria prevista nos n.ºs 1 e 2 do mesmo artigo deve ser reduzida ou, até, eliminada, 
o que bem se compreende em face da finalidade de salvaguarda do mínimo para 
uma subsistência digna que preside àquela dedução.

 III — O n.º 5 do art. 53.º do CIRS, na medida em que prevê a redução ou, mesmo, a 
eliminação da dedução específica relativa a rendimentos da categoria H, não 
ofende os princípios constitucionais da capacidade contributiva e da igualdade.

Processo n.º 43/11 -30.
Recorrente: Antonino Pires Barbosa e mulher.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Francisco Rothes.

1. RELATÓRIO
1.1 Antonino Pires Barbosa e mulher, Belmira Cândida de Campos Fernandes Barbosa (adiante 

Impugnantes ou Recorrentes), recorreram para o Tribunal Central Administrativo Norte da sentença 
proferida pelo Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga que julgou improcedente a impugnação 
judicial por eles deduzida contra a liquidação de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares 
(IRS) que lhes foi efectuada com referência ao ano de 2005.

1.2 Com o requerimento de interposição de recurso apresentaram as respectivas alegações, que 
resumiram em conclusões do seguinte teor:

«
A. O Meritíssimo Juiz do Tribunal “a quo” considerou erradamente improcedente o pedido da ora 

Recorrente à anulação da liquidação em causa.
B. A decisão do Tribunal “a quo” se encontra eivada de uma ilegalidade, devendo a liquidação 

contestada ser anulada, nos termos peticionados na petição inicial apresentada, por não ter considerado 
o valor de € 5.352,82 referentes a dedução específica prevista no n.º 1 e 5 do artigo 53.º da LGT [(1)], 
bem como por não ter respeitado o disposto no artigo 74º do mesmo Código – cf. artigos 16.º a 50.º 
destas alegações.

C. E não [s]e diga, como refere a Sentença do Tribunal “a quo”, que a norma do artigo 74º confirma 
a regra do englobamento de todos os rendimentos auferidos em determinado ano, já que o que esta regra 
visa são os rendimentos da Categoria A e H – ora, se os ora Recorrentes apenas têm rendimentos da 
categoria H, o englobamento é equivalente ao valor apresentado e posto em causa na Petição Inicial.
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D. Apenas fazendo sentido o alegado na Douta sentença do Tribunal “a quo” se houvesse rendi-
mento de duas categorias a serem imputadas  - que não se verifica neste caso.

E. Como refere o Parecer do MP no processo 00085/04 do TCA Sul, “Não nos parece que o artigo 74 
do CIRS padeça de qualquer inconstitucionalidade, não se aplicando retroactivamente, mas apenas aos 
rendimentos auferidos a partir da data em que aquela redacção entrou em vigor. A regra geral é de que os 
rendimentos devem ser reportados ao ano em que efectivamente são percebidos. Porém, este artigo veio 
prever que, excepcionalmente possam ser objecto de redução na sua sua tributação – claramente um 
benefício para o contribuinte – se, embora tenham sido postos à disposição do contribuinte nesse ano, 
se reportem a anos anteriores” (realce nosso).

Se assim não for entendido, e sem prescindir;
F. Conclui -se pela anulação da liquidação em apreço, em virtude de não ter em conta o princípio 

da capacidade contributiva, devendo os rendimentos ser enquadrados no ano a que dizem respeito, e não 
no ano em que são pagos, pois só assim se respeitará o Princípio atrás referido, corolário do Princípio 
da igualdade tributária, devendo deste modo ser anulada a Douta decisão do tribunal “a quo”.

PEDIDO
Nestes termos deve o presente recurso ser julgado procedente, revogando a douta sentença do 

Meritíssimo Juiz [do Tribunal] “a quo”, substituindo -a por outra em que seja julgado totalmente pro-
cedente o pedido de acima formulado e, em consequência, seja determinada anulação da liquidação em 
apreço, nos termos acima referidos, bem como condenada nas custas que deram origem ao processo, 
com todas as consequências legais. Pois só assim se fará inteira e sã

JUSTIÇA!» (2).
1.3 O recurso foi admitido com subida imediata, nos próprios autos e efeito meramente devolu-

tivo.
1.4 A Fazenda Pública não contra alegou.
1.5 O Tribunal Central Administrativo Norte declarou -se incompetente em razão da hierarquia para 

conhecer do recurso, declarando como competente para o efeito o Supremo Tribunal Administrativo, 
ao qual os autos foram remetidos a requerimento dos Recorrentes.

1.6 Recebido o processo neste Supremo Tribunal Administrativo, os autos foram com vista ao 
Ministério Público e o Procurador -Geral Adjunto emitiu parecer no sentido de que seja negado provi-
mento ao recurso. Isto, com a seguinte fundamentação:

«[…] a decisão recorrida considerou, e bem, que estando em causa IRS do exercício de 2005 e 
não existindo a possibilidade legal de reportar rendimentos (prevista na anterior redacção do artº 24º do 
CIRS) haveria que proceder à sua tributação global no ano em que são pagos ou colocados à disposição 
do sujeito passivo de imposto, aplicando -se a esse montante global as deduções previstas no CIRS, de 
acordo com o disposto no art. 22º n.º 1 do CIRS.

Com efeito o regime regra, em matéria de I.R.S., é o de em cada ano haver englobamento dos 
rendimentos nele recebidos ou postos à disposição do seu titular.

Sendo que tinham carácter excepcional as normas do I.R.S. que, antes da vigência da Lei 
n.º 30 -G/2000, de 29 de Dezembro, previam a imputação de rendimentos a anos diferentes daquele em 
que são percebidos ou são postos à disposição do seu titular, designadamente as dos arts. 24º (reporte 
de rendimentos).1 (1 Ver neste sentido Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 26.09.2001, 
recurso 26225, in www.dgsi.pt).

Por outro lado o entendimento acolhido na decisão recorrida no sentido de que não ocorre vio-
lação do princípio da capacidade contributiva tem apoio na jurisprudência dominante deste Supremo 
Tribunal Administrativo, sendo de destacar, para além do Acórdão ali referido, os Acórdãos proferidos 
nos recursos 2060/03, 2030/03, 482/04 e 1163/04, todos in www.dgsi.pt».

1.7 Foi dada vista aos Juízes Conselheiros adjuntos.
1.8 As questões que cumpre apreciar e decidir são as da saber se o Juiz do Tribunal a quo fez 

errado julgamento
• ao considerar que a AT andou bem ao não efectuar a dedução específica prevista no art. 53.º, 

n.º 1, do CIRS, relativamente aos rendimentos da categoria H declarados em relação à Impugnante 
mulher;

• ao considerar que a interpretação da lei acolhida pela AT não viola o princípio da capacidade 
contributiva.

2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1 DE FACTO
O Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga efectuou o julgamento da matéria de facto 

nos seguintes termos:
«2. Fundamentação
2.1. Matéria de facto provada
a) Na declaração de IRS modelo 3 relativa ao ano de 2005 os Impugnantes incluíram rendimentos 

da categoria H.



2123

b) Entre os rendimentos da categoria H incluídos na dita declaração encontra -se o montante de 
87.286,36 euros recebidos pela impugnante no ano de 2005 a título de pensões.

c) Nesse montante inclui -se o de 20.668,80 euros, respeitante a pensões relativas ao ano de 
2004.

d) Em 23 de Setembro de 2006 foi efectuada a liquidação de IRS do ano de 2005 nos termos que 
constam da demonstração cujo teor consta de fls. 13 do processo de reclamação graciosa aqui apenso 
e que aqui se dá por reproduzida.

e) Nessa liquidação não foi considerada a dedução específica da categoria H à Impugnante Bel-
mira Barbosa.

f) Não se conformando com essa liquidação os Impugnantes apresentaram reclamação graciosa 
nos termos que constam de fls. 3 e 4 do apenso e aqui se dá por reproduzida.

g) Essa reclamação graciosa foi indeferida por despacho do Senhor Chefe de Divisão de Tri-
butação e Cobrança da Direcção de Finanças de Viana do Castelo, por delegação, de 16 de Abril de 
2007 com base na Informação cujo teor consta de fls. 22 a 24 dos autos apensos e que aqui se dá 
por reproduzido.

h) Exarou -se nessa informação: “(…) 7. Deve dizer -se, antes do mais, que a pretensão dos recla-
mantes parece fazer todo o sentido, quer pela lógica, quer pelo seu sentido de justiça. Todavia não tem 
sustentação no texto da lei. 8. Ao terem apresentado uma declaração de substituição onde expressamente 
se faz constar o rendimento do ano de 2004, no montante de € 20.666,86, esta apenas poderia produzir 
os efeitos que vêm previsto no art. 74º (o que até nem foi o caso) e não aqueles que os sujeitos passivos 
pretendiam, que era demonstrar à Administração Fiscal que o valor anual da pensão do sujeito passivo B 
não era superior ao valor anualizado da pensão do Primeiro Ministro. 9. Por outro lado, desde a entrada 
em vigor da Lei 30 -G/2000, de 29 de Dezembro, que deixou de haver reporte de rendimentos, tendo 
passado a ser considerados como rendimentos do ano em que são pagos ou postos à disposição. 10. 
Embora reconhecendo as razões do sujeito passivo, não se encontram soluções no texto da lei, face ao 
que a decisão a proferir não poderá deixar de ser o indeferimento do pedido”.

i) Inconformados com a decisão de indeferimento da reclamação graciosa, os Impugnantes inter-
puseram recurso hierárquico que foi indeferido por despacho de 20 de Fevereiro de 2009.

j) Nesse despacho consignou -se, na respectiva fundamentação, o seguinte: “4. Verifica -se que desde 
a entrada em vigor da Lei 30 -G/2000, de 29 de Dezembro, deixou de haver reporte de rendimentos, 
considerando -se que os rendimentos da categoria H, de acordo com o n.º 3 do artigo 11º do CIRS, ficam 
sujeitos a tributação desde que pagos ou colocados à disposição dos respectivos titulares. 5. Assim, 
são os rendimentos, mesmo quando referentes a anos anteriores, englobados no rendimento global do 
ano em que são pagos. 6. Sendo os rendimentos de anos anteriores incluídos no rendimento global do 
ano em que são pagos, é a este valor que vai ser aplicada a dedução específica e, no caso concreto o 
rendimento global do rendimento da categoria H, ultrapassou o valor referido no n.º 5 do art. 53º, pelo 
que não foi considerado a dedução específica da categoria H relativamente aos rendimentos do sujeito 
passivo B. 7. Pelo que se subscreve o indeferimento da reclamação graciosa, pois o texto da lei outra 
coisa não permite (…)”.

k) Os Impugnantes foram notificados da decisão que indeferiu o recurso hierárquico em 9 de 
Março de 2009.

l) A presente impugnação judicial foi apresentada em 5 de Julho de 2009.
2.2 Matéria de facto não provada
Da que era relevante para a decisão da causa não há matéria de facto que importe registar como 

não provada.
2.3 Motivação da decisão sobre a matéria de facto
O tribunal fundou a sua decisão sobre a matéria de facto na análise da prova documental junta 

aos autos».
2.2 DE FACTO E DE DIREITO
2.2.1 AS QUESTÕES A APRECIAR E DECIDIR
A Contribuinte mulher auferiu no ano de 2005 o montante de € 87.286,36 a título de pensões, 

sendo que nesse montante se inclui o de € 20.668,80, respeitante a pensões relativas ao ano de 2004.
Na declaração que apresentaram para efeitos de IRS do ano de 2005, os Contribuintes fizeram 

constar aquele montante de € 87.286,36 como rendimentos da categoria H.
A AT procedeu à liquidação do IRS, na qual não foi considerada a dedução específica prevista 

nos n.ºs 1 e 2 do art. 53.º do CIRS, na redacção aplicável, relativamente aos rendimentos da categoria 
H auferidos pela Contribuinte mulher.

Os Contribuintes impugnaram essa liquidação com os seguintes fundamentos:
 a liquidação em apreço padece de invalidade em virtude de não ter conta o princípio da capa-

cidade contributiva, devendo os rendimentos ser enquadrados no ano a que dizem respeito, e não no 
ano em que são pagos; subsidiariamente,
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 a liquidação impugnada deve ser anulada na parte em que não considerou o valor de € 5.352,82 
referente a dedução específica prevista nos n.ºs 1 e 2 do art. 53.º do CIRS, bem como por não ter res-
peitado o art. 74.º do mesmo Código.

O Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga julgou a impugnação judicial improcedente, 
considerando, em síntese, que

 o reporte de rendimentos deixou de ser possível e já o não era em 2005, motivo por que ficam 
sujeitos a tributação no ano em que são pagos ou colocados à disposição dos respectivos titulares, sendo 
englobados no rendimento global desse ano, mesmo quando referentes a anos anteriores, de acordo 
com o regime regra em matéria de IRS;

 o montante dos rendimentos auferidos excluem a possibilidade de aplicação da dedução es-
pecífica prevista no n.º 1 do art. 53.º do CIRS, atento o disposto no n.º 5 do mesmo artigo, sendo que 
essa exclusão não fere o princípio da capacidade contributiva.

Da leitura das conclusões do presente recurso jurisdicional, que acima (em 1.2) ficaram transcritas 
e que delimitam os respectivos âmbito e objecto (cf. art. 684.º, n.º 3, do Código de Processo Civil), 
resulta que os Recorrentes põem em causa a sentença no que respeita ao julgamento efectuado quanto 
à legalidade da liquidação do IRS do ano de 2005 na medida em que não foi considerada a dedução 
específica prevista no art. 53.º, n.ºs 1 e 2, do CIRS, e mais sustentam que a interpretação da lei aco-
lhida pela AT e avalizada pela sentença recorrida viola o princípio constitucionalmente consagrado da 
capacidade contributiva.

Daí termos fixado como questões a apreciar e decidir as que ficaram enunciadas em 1.8.
2.2.2 DA INAPLICABILIDADE DA DEDUÇÃO ESPECÍFICA PREVISTA NO art. 53.º DO 

CIRS
Ficou dito na sentença recorrida:
«Estabelecia -se no art. 53º do CIRS, na redacção aqui aplicável:
“1  - Aos rendimentos brutos da categoria H de valor anual igual ou inferior a (euro) 8283 deduz-

-se, até à sua concorrência, a totalidade do seu quantitativo por cada titular que os tenha auferido. 
(Redacção introduzida pela Lei n.º 55 -B/2004, de 30 de Dezembro).

2  - Se o rendimento anual, por titular, for superior ao valor referido no número anterior, a dedução 
é igual ao montante nele fixado.

(…)
5  - Para rendimentos anuais, por titular, de valor anual superior ao vencimento base anualizado 

do cargo de primeiro -ministro, a dedução é igual ao valor referido nos n.os 1 ou 3, consoante os casos, 
abatido, até à sua concorrência, da parte que excede aquele vencimento.”

Da matéria de facto provada decorre que, na liquidação de IRS aqui impugnada, não foi consi-
derado o montante da dedução específica referido no transcrito art. 53º n.º 1 do CIRS em relação à 
Impugnante Belmira Barbosa.

É contra essa desconsideração da dedução específica que se insurgem os Impugnantes.
Sem razão, no entanto. Procuraremos explicitar porquê.
É certo que, a norma do art. 53º n.º 1 e 2 do CIRS, na redacção aqui aplicável prevê, nos casos de 

rendimentos brutos da categoria H de valor anual superior a 8.283,00 euros, uma dedução específica 
igual a esse montante.

No entanto, importa considerar o que se estatui no n.º 5 do citado art. 53º do CIRS, na redacção 
aplicável.

De acordo com este normativo legal e como vimos, para rendimentos anuais, por titular, de va-
lor anual superior ao vencimento base anualizado do cargo de primeiro -ministro, a dedução é igual 
ao valor referido nos n.os 1 ou 3, consoante os casos, abatido, até à sua concorrência, da parte que 
excede aquele vencimento.

Ora, o vencimento anualizado do cargo de primeiro -ministro no ano de 2005 era de 74.021,78 euros 
e a Impugnante Belmira Barbosa, nesse ano, auferiu rendimentos no montante de 87.286,36 euros.

Daí que não houvesse lugar à pretendida dedução específica.
Contrapõem os Impugnantes que, embora o referido montante de 87.286,36 euros haja sido re-

cebido em 2005, o certo é que, parte dele, mais concretamente 20.666,80 euros, se referem a pensões 
relativas ao ano de 2004 e que, por via disso, não deve ser considerado para efeitos do disposto no 
art. 53º n.º 5 do CIRS.

Mas não é assim.
Com efeito, nos termos do art. 11º n.º 3 do CIRS os rendimentos da categoria H (pensões) ficam 

sujeitos a tributação desde que pagos ou colocados à disposição dos respectivos titulares.
Por outro lado, da norma contida no art. 22º n.º 1 do CIRS decorre que “o rendimento colectável 

em IRS é o que resulta do englobamento dos rendimentos das várias categorias auferidos em cada ano, 
depois de feitas as deduções e os abatimentos previstos nas secções seguintes” (sublinhado nosso).
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Da conjugação destes normativos resulta, claramente, que os rendimentos são tributados no ano em 
que são pagos ou postos à disposição do respectivo titular e que, em cada ano, são tributados todos os 
que nele foram auferidos, independentemente de terem sido produzidos ou se reportarem a esse ano.

Como se refere no acórdão STA 16 Mai. 2007, recurso 265/07, “no caso do IRS, o rendimento 
colectável será sempre o que resultar do englobamento dos rendimentos das várias categorias aufe-
ridos em cada ano.”

Ao que acresce que o CIRS, no ano aqui em causa (2005) já não previa a possibilidade de reali-
zação do chamado reporte de rendimentos que chegou a encontrar -se prevista na norma do respectivo 
art. 24º.

Ora, não existindo a possibilidade legal de reportar rendimentos não resta senão a sua tributação 
global no ano em que são pagos ou colocados à disposição do sujeito passivo de imposto, aplicando-
-se a esse montante global as deduções previstas no CIRS, como estatui a disposição legal do art. 22º 
n.º 1 do CIRS.

Nem há que invocar, como fazem os Impugnantes a norma do art. 74º do CIRS, a qual como 
resulta da sua inserção sistemática, fixa uma regra especial de determinação da taxa aplicável em sede 
de liquidação do imposto. Nada tem a ver com a matéria referente à determinação da matéria colectável 
e é neste sede que relevam as deduções específicas.

Como é bom de ver, a questão da determinação da taxa de imposto aplicável, matéria a que se 
reporta a norma do art. 74º do CIRS, pressupõe já determinada a matéria colectável.

Aliás, a nosso ver, a dita norma do art. 74º se alguma virtualidade tem no sentido decisório do 
caso concreto é, justamente, em sentido inverso àquele que é pretendido pelos Impugnantes.

Com efeito, essa disposição legal confirma que a regra é a do englobamento de todos os rendimentos 
auferidos em determinado ano, mesmo que produzidos em anos anteriores e que a única especialidade 
prevista pelo legislador é a que se reporta à determinação da taxa de tributação nada de específico 
existindo em matéria de determinação do rendimento colectável».

Nenhum reparo nos merece a fundamentação expendida na sentença recorrida que, quanto à 
possibilidade de reporte de rendimentos, segue a jurisprudência pacífica desta Secção do Contencioso 
Tributário do Supremo Tribunal Administrativo, de que é paradigma o acórdão de 26 de Setembro de 
2001 (3), no qual ficou dito:

«A possibilidade de reporte de rendimentos tinha um carácter manifestamente excepcional, pois era 
admitido no CIRS apenas como uma faculdade concedida ao sujeito passivo, limitada aos rendimentos 
produzidos nos cinco anos anteriores àquele em que os rendimentos foram pagos ou postos à disposição 
do titular e apenas permitida no que respeita a anos de vigência do CIRS, como se estabelece no art. 6.º 
do Decreto -Lei n.º 442 -A/88, de 30 de Novembro, que aprovou aquele Código.

Por isso, não se pode ver nesta norma o afloramento de um princípio vigente em matéria de I.R.S. 
mas antes um afastamento do regime normal nele previsto, como patenteia, desde logo, o carácter limitado 
e facultativo que lhe era atribuído, e se confirma, actualmente, com a revogação daquele art. 24.º».

Ou seja, sendo inequívoca a impossibilidade de reporte de vencimentos no ano em causa, o 
montante a considerar para efeitos de eventual aplicação da dedução específica, de acordo com a 
regra geral do englobamento, é o da totalidade dos rendimentos recebidos ou postos à disposição dos 
Contribuintes nesse ano.

Excedendo os rendimentos da categoria H determinado limite, a lei prevê como possível que deixe 
de se lhe aplicar dedução específica, o que bem se compreende, atentos os motivos que a determinam, 
de salvaguarda do valor mínimo considerado imprescindível à subsistência digna. Assim, nos termos do 
n.º 5 do art. 53.º do CIRS, com referência às pensões, a dedução respectiva, para rendimentos anuais, 
por titular, de valor anual superior ao vencimento base anualizado, do cargo de primeiro -ministro, é 
abatida, até à sua concorrência, da parte que excede o mesmo vencimento.

A liquidação impugnada observou os comandos legais, motivo por que a sentença recorrida, que 
decidiu nesse sentido, não merece censura.

Uma breve nota ainda, apenas para refutar expressamente o argumento aduzido pelos Recorrentes 
com base no art. 74.º, n.º 1, do CIRS (conclusões C e D). Isto, apesar de tal refutação resultar implícita 
do que deixámos já dito, ainda que por remissão.

Os Recorrentes argumentam que não faz sentido afirmar, como afirmou a sentença recorrida, 
que a regra do art. 74.º do CIRS confirma o englobamento de todos os rendimentos auferidos em de-
terminado ano. Segundo os Recorrentes, «o que esta regra visa são os rendimentos da Categoria A e 
H» e «se os ora Recorrentes apenas têm rendimentos da categoria H, o englobamento é equivalente ao 
valor apresentado e posto em causa na Petição Inicial», «[a]penas fazendo sentido o alegado na Douta 
sentença do Tribunal “a quo” se houvesse rendimento de duas categorias a serem imputadas  - que não 
se verifica neste caso».

Se bem interpretamos essas conclusões, pretendem os Recorrentes que, por força do disposto 
no art. 74.º do CIRS, apenas deveria ser englobado no rendimento do ano de 2005 metade do valor 
recebido nesse ano mas respeitante a rendimentos do ano de 2004 (donde resultaria que já não haveria 
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lugar à eliminação da dedução específica, mas apenas à sua redução, tudo nos termos do art. 53.º, n.º 5 
do CIRS e das operações aritméticas que apresentaram nas alegações).

Salvo o devido respeito não é assim, nem o art. 74.º do CIRS faz qualquer distinção entre as situ-
ações em que os rendimentos englobados sejam de uma ou das duas categorias aí referidas. Vejamos:

O que aquele artigo pretendeu foi, tão -só, atenuar as consequências que advieram da revogação 
pela já referida Lei n.º 30 -G/2000, de 29 de Dezembro do art. 24.º do CIRS, na medida em que este 
permitia aos contribuintes fazer reportar ao ano fiscal a que efectivamente respeitavam os rendimen-
tos que tenham sido pagos ou postos à disposição em momento posterior, o que levava a que fosse 
efectuado em relação a esse ano uma nova liquidação com correcção do valor do imposto devido. Na 
sequência dessa revogação e como resulta do que já deixámos dito, todos os rendimentos obtidos no 
ano a que respeita a declaração fiscal, ainda que produzidos em anos anteriores, ficariam sujeitos à taxa 
aplicável à totalidade dos rendimentos declarados, independentemente de se reportarem ou não a anos 
anteriores, como o consequente agravamento da obrigação tributária por efeito do carácter progressivo 
do imposto.

Foi para atenuar os efeitos penalizadores para os contribuintes dessa revogação que o legislador 
veio dar nova redacção ao art. 74.º do CIRS, pela Lei n.º 85/2001, de 4 de Agosto, que veio permitir 
que, para efeitos de determinação da taxa aplicável à totalidade dos rendimentos, seja apenas conside-
rado, relativamente aos rendimentos produzidos em anos anteriores, uma parte desse valor, que será 
o resultante da divisão do montante recebido pelo número de anos ou fracção a que respeitem, com 
um máximo de quatro. Deste modo, a taxa aplicável poderá ser inferior à que resultaria do simples 
reporte, no mesmo ano fiscal, de todos os rendimentos auferidos nesse ano, embora possa determinar, 
ainda assim, um agravamento da posição fiscal do contribuinte por comparação com o regime vigente 
anteriormente à Lei n.º 30 -G/2000, quando os rendimentos eram imputados por referência ao ano fis-
cal em que foram efectivamente produzidos (4). Como bem explica RUI DUARTE MORAIS, «[t]al 
rendimento é, no ano em que foi recebido ou colocado à disposição, sujeito a englobamento na sua 
totalidade. Porém, para efeitos de determinação da taxa, apenas é considerada uma parte desse valor (o 
resultante da divisão do montante recebido pelo número de anos ou fracção a que respeitem, com um 
máximo de quatro). A taxa aplicável é a correspondente à soma desse quociente com os rendimentos 
produzidos no próprio ano» (5).

É essa possibilidade de diminuir a taxa aplicável à totalidade dos rendimentos, quando parte 
deles respeitem a anos anteriores àquele a que se refere a declaração que está prevista no art. 74.º do 
CIRS. Este preceito não estabelece qualquer possibilidade de reporte de rendimentos e, muito menos, 
dependente desses rendimentos serem de uma só ou de ambas as categorias nele referidas.

Como bem salientou na sentença o Juiz do Tribunal a quo, e resulta aliás da inserção sistemática 
dos preceitos, enquanto o art. 53.º do CIRS se refere à determinação da matéria tributável, a regra do 
art. 74.º do CIRS refere -se à escolha da taxa ou taxas aplicáveis, sendo que esta se situa necessariamente 
num momento em que a matéria tributável já deve estar apurada.

2.2.3 DA INCONSTITUCIONALIDADE POR VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAPACIDADE 
CONTRIBUTIVA E DA IGUALDADE

Os Recorrentes continuam a argumentar que a interpretação do n.º 5 do art. 53.º do CIRS em que 
se suporta a liquidação impugnada viola o princípio da capacidade contributiva, que é corolário do 
princípio da igualdade.

A essa questão, a sentença deu a seguinte resposta:
«Alegam também os Impugnantes a desconformidade da liquidação em apreço com o princípio 

da capacidade contributiva, corolário do princípio da igualdade.
A este propósito remeteremos o discurso fundamentador, ao qual aderimos, do douto acórdão 

STA 31 Mar. 2004, recurso 2059/03, www.dgsi.pt, produzido, justamente, a propósito da interpretação 
do art. 53º n.º 5 do CIRS, que concluiu no sentido da respectiva conformidade com os princípios da 
igualdade tributária e da capacidade contributiva:

“É intuitivo, e vem sendo repetido até à exaustão, pela doutrina e pela jurisprudência, que o 
princípio da igualdade implica que se dê tratamento desigual àquilo que não é igual. A desigualdade de 
tratamento deve, porém, ter um fundamento material, não podendo surgir sem razão, ou arbitrariamente; 
e devem ser tratados de igual modo todos aqueles relativamente a quem valha esse fundamento.

O princípio da igualdade concretiza -se na generalidade do imposto, ou seja, no seu carácter 
universal, e na uniformidade do critério legal.

O critério para aferir da igualdade é, naturalmente, o da capacidade contributiva, medida 
pelo rendimento auferido, depois de subtraída a despesa necessária para o conseguir, com o que 
se chega ao rendimento líquido. Em sentido estrito, nisto se esgota o princípio do rendimento lí-
quido. Mas o mesmo princípio, em sentido alargado, impõe, ainda, que se tribute só o rendimento 
disponível, isto é, que ao rendimento líquido, apurado do modo que se disse, se retirem os encar-
gos de subsistência do agregado familiar, ou seja, as despesas indispensáveis para proporcionar 
um nível de vida compatível com a dignidade da pessoa humana. Na verdade, a capacidade para 



2127

contribuir para as necessidades financeiras colectivas só começa a partir do mínimo de subsis-
tência, que deve ser excluído de toda a tributação. Mas, para alcançar este resultado – a salva-
guarda do mínimo de subsistência digna –, a dedução específica não é o único meio. Claramente, 
contribuem também para o atingir, além de outros, as demais deduções e abatimentos, e as taxas 
do imposto. Aliás, o princípio da capacidade contributiva, no sentido estrito que se apontou, isto 
é, encarado só como exigência de subtracção à matéria colectável das despesas indispensáveis 
para o alcançar, é indiferente a esta questão, só o não sendo naquela concepção lata, que impõe 
a extracção do mínimo de subsistência.

Ora, a partir de um montante de rendimentos que, entre nós, no tempo e modo que vivemos, é, 
patentemente, muito superior à média do que auferem a maioria dos agregados familiares, aferindo -se, 
de resto, pelo vencimento anualizado atribuído a um dos cargos cimeiros do Estado, a consideração 
de uma dedução específica mais reduzida do que a atendida em outros casos, não fere o princípio da 
capacidade contributiva, ou o do rendimento líquido, pois não é susceptível de deixar o sujeito passivo 
desprovido do necessário à sua subsistência e do seu agregado familiar. Face a rendimentos de mon-
tante relativamente elevado, não haverá, constitucionalmente, que acautelar o mínimo de subsistência, 
através da dedução específica, pois esse mínimo continua garantido pela abundância dos rendimentos 
sobejantes, mesmo depois de tributados pela sua totalidade”.

Do que antecede resulta que, ao contrário do que vem sustentado pelos Impugnantes, não ocorre, 
na liquidação aqui em causa, afronta ao princípio da capacidade contributiva susceptível de gerar a 
respectiva invalidade».

Também aqui concordamos integralmente com os considerandos expendidos pelo Juiz do Tribunal 
Administrativo e Fiscal de Braga.

Permitimo -nos apenas salientar que esta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo, como bem deu nota o Procurador -Geral Adjunto no seu parecer, tem vindo a pronunciar-
-se una voce sobre a questão (6), o que nos permite afirmar que se gerou uma corrente jurisprudencial 
que não vislumbramos motivo para alterar (cfr. art. 8.º, n.º 3, do Código Civil).

Ademais, o Tribunal Constitucional, chamado a pronunciar -se sobre a constitucionalidade do 
art. 74.º do CIRS, veio, de algum modo (isto é, através da argumentação aduzida), confirmar a bondade 
dessa jurisprudência, ao afirmar, no seu acórdão com o n.º 306/2010, de 14 de Julho de 2010 (7), para 
além do mais, o seguinte:

«Certo é que, por efeito do carácter progressivo do imposto, o mecanismo previsto no artigo 74.º, 
n.º 1, do CIRS não exclui totalmente a possibilidade de um contribuinte que deva imputar no ano a 
que respeita a declaração os rendimentos produzidos em anos anteriores vir a ser penalizado através 
da aplicação de uma taxa superior àquela que seria devida se a imputação fosse feita por referência ao 
ano em que tais rendimentos forem efectivamente produzidos.

Não pode dizer -se, no entanto, que se verifica uma situação de desigualdade tributária, em fun-
ção da capacidade contributiva, em relação a qualquer outro contribuinte que, tendo auferido idêntico 
nível de rendimentos, se não encontre sujeito a idêntica vicissitude. Na verdade, não é sequer possível 
estabelecer um termo de comparação entre as duas situações.

A aparente desigualdade de resultados decorre de um facto externo à relação tributária, que im-
pede que os rendimentos produzidos num determinado ano possam ser imputados na correspondente 
declaração fiscal por não terem ainda dado entrada na esfera patrimonial do contribuinte. Essa ocor-
rência pode ficar a dever -se a um facto ilícito imputável à entidade empregadora, quando não tenha 
feito o pagamento das diferenças salariais que eram devidas, ou a um erro da Administração, quando 
não tenha processado atempadamente o pedido de aposentação, mas não pode deixar de considerar -se 
que o facto tributário que justifica o englobamento de rendimentos produzidos em anos anteriores 
reside na circunstância de tais rendimentos só se terem tornado disponíveis para o sujeito passivo 
no ano a que respeita a declaração. E, por conseguinte, também, só esse facto é que é revelador da 
capacidade contributiva, definindo o pressuposto económico de que depende o apuramento da matéria 
tributável.

Neste circunstancialismo, não é possível imputar, em termos objectivos, ao sistema fiscal ou, 
especificamente, à norma que regula a taxa aplicável em caso de cúmulo de rendimentos, a violação 
de um princípio de igualdade tributária. O que pode afirmar -se é que o agravamento da posição fiscal 
do contribuinte é imputável a facto de terceiros.

5. Ainda que, porém, assim se não entendesse, a alteração do regime legal decorrente do falado 
artigo 24.º do CIRS justificar -se -ia por razões de praticabilidade e simplificação procedimental, que, 
como se viu, no ponto em que se mostrem necessárias ao cumprimento das finalidades do sistema fiscal, 
poderão servir de fundamento razoável e material bastante para instituir um tratamento diferenciado 
entre contribuintes.

E isso é assim tanto mais que, como se demonstrou, não há uma absoluta igualdade de circuns-
tâncias, no plano fiscal, entre a posição dos contribuintes que tenham de efectuar o englobamento de 
rendimentos produzidos em anos anteriores e aqueles outros que apenas tenham de imputar rendimen-



2128

tos auferidos no ano a que respeita a declaração. O possível agravamento da taxa aplicável, por força 
do disposto no artigo 74.º, n.º 1, do CIRS, é, por outro lado, um efeito indirecto do retardamento de 
pagamento de remunerações ou pensões que é imputável a facto de terceiros, relativamente ao qual 
não é exigível que o legislador estabeleça critérios de igualação ou compensação tributária. Além de 
que, apesar disso, a lei não deixou de implementar medidas equitativas destinadas a limitar o efeito 
agravante da progressividade do imposto, ao permitir que, para apuramento da taxa, seja considerada 
apenas uma parte do valor dos rendimentos englobados».

Ou seja, o juízo de constitucionalidade efectuado pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga 
relativamente ao n.º 5 do art. 53.º do CIRS, que se insere na corrente jurisprudencial firmada por este 
Supremo Tribunal Administrativo, merece o nosso inteiro acordo.

2.2.4 CONCLUSÕES
Preparando a decisão, formulamos as seguintes conclusões
I  - Desde a entrada em vigor da Lei n.º 30 -G/2000, de 29 de Dezembro, cessou o regime excepcio-

nal de reporte de rendimentos (previsto até àquela data no art. 24.º do CIRS), pelo que os rendimentos 
da categoria H, de acordo com o n.º 3 do art. 11.º do CIRS, ficam sujeitos ao regime regra em sede de 
IRS, que é o de em cada ano haver englobamento e tributação dos rendimentos dos rendimentos nele 
recebidos ou postos à disposição do seu titular, mesmo quando referentes a anos anteriores.

II  - Se o rendimento global da categoria H, calculado nos termos ditos em I, ultrapassou o valor 
referido no n.º 5 do art. 53.º do CIRS, a dedução específica daquela categoria prevista nos n.ºs 1 e 2 do 
mesmo artigo deve ser reduzida ou, até, eliminada, o que bem se compreende em face da finalidade de 
salvaguarda do mínimo para uma subsistência digna que preside àquela dedução.

III  - O n.º 5 do art. 53.º do CIRS, na medida em que prevê a redução ou, mesmo, a eliminação da 
dedução específica relativa a rendimentos da categoria H, não ofende os princípios constitucionais da 
capacidade contributiva e da igualdade.

3. DECISÃO
Face ao exposto, os juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Admi-

nistrativo acordam, em conferência, negar provimento ao recurso.
Custas pelos Recorrentes.

Lisboa, 23 de Novembro de 2011. — Francisco Rothes (relator) — Valente Torrão — Isabel 
Marques da Silva.

(1) (É manifesto o lapso: os Recorrentes queriam dizer CIRS onde escreveram LGT.)
(2) (As partes entre aspas e com um tipo de letra diferente, aqui como adiante, constituem transcrições.)
(3) (Acórdão proferido no processo com o n.º 26.225, publicado no Apêndice ao Diário da República de 8 de Setembro 

de 2003 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2001/32230.pdf), págs. 2048 a 2054.)
(4) (Cfr. RUI DUARTE MORAIS, Sobre o IRS, 2.ª edição, Coimbra, págs. 160/161.)
(5) (Ibidem.)
(6) (Vide os seguintes acórdãos da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

 de 12 de Maio de 2004, proferido no processo com o n.º 2030/03, publicado no Apêndice ao Diário da República 
de 20 de Dezembro de 2004 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2004/32220.pdf), págs. 735 a 741, também disponível em 
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/65667a4a4111dc2f80256ea600322b10?OpenDocument;

 de 16 de Junho de 2004, proferido no processo com o n.º 2060/03, publicado no Apêndice ao Diário da Repú-
blica de 20 de Dezembro de 2004 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2004/32220.pdf), págs. 989 a 997, também disponível em 
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/3b0021a9d0ec740080256ec500495707?OpenDocument;

 de 29 de Setembro de 2004, proferido no processo com o n.º 482/04, publicado no Apêndice ao Diário da Repú-
blica de 14 de Janeiro de 2005 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2004/32230.pdf), págs. 1285 a 1288, também disponível em 
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/564b4df1b71786de80256f2e0049404e?OpenDocument;

 de 27 de Abril de 2005, proferido no processo com o n.º 1163/04, publicado no Apêndice ao Diário da Repú-
blica de 16 de Dezembro de 2005 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2005/32220.pdf), págs. 905 a 913, também disponível em 
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/6aad155d97b062df80256ff80033b0f9?OpenDocument.

(7) (Acórdão proferido no processo com o n.º 107/2010, publicado no Diário da República, II Série, n.º 186, de 23 de 
Setembro de 2010 (http://dre.pt/pdf2sdip/2010/09/186000000/4812448127.pdf), págs. 48.124 a 48.127, também disponível em 
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20100306.html.) 

 Acórdão de 23 de Novembro de 2011.

Assunto:

Oposição à execução. Coima. Responsável subsidiário. Constitucionalidade do artº 8º 
do RGIT.
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Sumário:

 I — A oposição à execução fiscal é o meio processual adequado para reagir contra 
o despacho de reversão que determinou o prosseguimento da execução contra o 
responsável subsidiário, por dívidas de coimas, multas e respectivas despesas de 
justiça da responsabilidade da responsável originária.

 II — Tendo o Tribunal Constitucional, em sede de recurso, decidido que o artº 8º do RGIT 
não é inconstitucional, ao permitir a reversão contra o responsável subsidiário, 
por dívidas de coimas, multas aplicadas à responsável originária, reformando -se 
anterior acórdão deste Supremo Tribunal, julga -se improcedente a oposição com 
fundamento em inconstitucionalidade material daquela norma.

Processo n.º 122/11 -30.
Recorrente: Joaquim Augusto Marques Ramalho.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Valente Torrão.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. Por acórdão deste Supremo Tribunal e Secção, de 13.04.2011, proferido nestes autos (v. fls. …) 
foi parcialmente provido o recurso interposto por Joaquim Augusto Ramalho, com os demais sinais 
nos autos.

Aí se decidiu que, relativamente às multas e coimas aplicadas à devedora originária, estava 
constitucionalmente vedada a sua transmissão em sede de reversão, declarando -se inconstitucional o 
artº 8º do RGIT.

2. Interposto recurso obrigatório daquele acórdão para o Tribunal Constitucional pelo MºPº (v. 
fls. 186), por decisão sumária do Relator proferida no Processo n.º 504/11, foi declarada a conformidade 
constitucional daquele artº 8º do RGIT e ordenada a reforma dos autos, de acordo com esse juízo de 
constitucionalidade (v. fls. 193/194).

3. Cumpre então reformar o acórdão de fls. …., aqui se repetindo o que então ficou escrito, com 
as alterações decorrentes do juízo de constitucionalidade emitido pelo Tribunal Constitucional.

*
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1. Joaquim Augusto Marques Ramalho, com os demais sinais nos autos, veio recorrer da decisão 

do Mmº Juiz do TAF de Penafiel que julgou improcedente a oposição por si deduzida contra a execução 
fiscal n.º 3565200601007068, apresentando, para o efeito, alegações nas quais conclui:

1ª). A oposição à execução fiscal é o meio próprio para a arguição da ilegalidade abstracta;
2ª). O meio processual adequado para reagir contra a ilegalidade de um despacho que decide a 

reversão da execução fiscal é a oposição à execução fiscal;
3ª). O aqui recorrente deduziu oposição à execução fiscal para, entre o mais, arguir a inexistência 

de qualquer imposto, taxa ou contribuição nas leis em vigor à data dos factos que sustente a cobrança 
de vários valores cuja cobrança coerciva se pretende; 4ª). E ainda, o aqui recorrente deduziu oposição 
à execução fiscal para reagir contra a ilegalidade do despacho que ordenou a reversão fiscal, atenta a 
sua falta de fundamentação.

5ª). Consequentemente, mal andou o Tribunal recorrido ao considerar que o meio processual uti-
lizado pelo recorrente para tais desideratos  - oposição à execução fiscal  - era impróprio, decidindo -se 
pela total improcedência da oposição.

Nestes termos e nos melhores de Direito aplicáveis, que V.Exas, mui doutamente suprirão, de-
verá conceder -se integral provimento ao recurso, modificando a decisão recorrida, no sentido de que, 
considerando -se a oposição à execução fiscal o meio próprio para a apreciação das questões concreta-
mente alegadas pelo recorrente, sejam as mesmas apreciadas e decididas, seguindo o processo os seus 
normais termos, até final,

Fazendo dessa forma V.Exas. inteira e sã justiça.
2. O MºPº emitiu o parecer que consta de fls. 170/171, no qual se pronuncia pela procedência do 

recurso.
3. Colhidos os vistos legais cabe decidir.
4. Com interesse para a decisão foram dados como provados em 1ª instância os seguintes fac-

tos:
A) O processo de execução fiscal n.º 3565200601007068 foi instaurado em 19.03.2006, contra 

“B…, NIF: …, por dívidas de Coima por falta de entrega do 1º pagamento por conta de URC, com 
a certidão de dívida n.º 5000124, no montante de 107,54 euros  - cfr. teor de fls. 87 da informação do 
Serviço de Finanças de Valongo -2 Ermesinde.
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B) Verifica -se a pendência de várias execuções, apensas à referida execução  - cfr. quadro de fls. 87 
dos autos cujo teor aqui se dá por reproduzido.

C) Sendo o valor global do processo de 19.259.13 euros e acrescido – cfr. teor de fls. 87 dos 
autos.

D) Em 09.03.2010 foi elaborada informação ao processo executivo, na qual se identificaram os 
corpos gerentes da sociedade, por consulta à Certidão do Registo Comercial, sendo o ora oponente o 
único gerente  - cfr. teor de fls. 87 dos autos.

E) Em 09.03.2010, foi proferido despacho para que o responsável subsidiário viesse exercer o 
direito de audição no prazo de 10 dias  - cfr. teor de fls. 47 e 87 dos autos.

F) O ora oponente foi notificado pelo oficio n.º 1872, do direito referido, tendo o registo data de 
10.03.2010, considerando -se o mesmo notificado em 15.03.2010  - cfr. docs. de fls.48 a 50 dos autos.

G) Direito que exerceu através de petição entrada no Serviço de Finanças de Valongo -2 -Ermesinde 
em 25.03.2010, via fax e em 26.03.2010, em papel  - cfr. docs. de fls. 51 a 59 dos autos.

H) Em 29.04.2010, foi proferido despacho, ordenando a citação do responsável subsidiário  - cfr. 
doc. de fls. 60 dos autos.

I) Citação que veio a acontecer em 04.05.2010, pela assinatura do AR RM607532742PT, por 
pessoa diversa  - cfr. doc. de fls. 67 verso.

J) O oponente em 02.06.2010 reclamou graciosamente da reversão feita contra si  - cfr. doc. de 
fls. 72 a 75 dos autos.

L) No tocante à liquidação de IRC foi a mesma foi indeferida  - cfr. fls. 80 a 86 dos autos.
M) Quanto ao restante alegado, verificando -se que constituía fundamentos de oposição, por 

despacho de 25.06.2010, proferido no processo de reclamação, foi mandado notificar o mandatário 
do oponente, para no prazo de 8 dias, solicitar a convolação da reclamação graciosa em oposição à 
execução, no que se referia aos factos não apreciados naquela reclamação  - cfr. fls. 91 dos autos.

N) Notificação efectuada em 09.07.2010, registo RM 6075 0749 5 PT datado de 06.07.2010 – cfr. 
docs. de fls. 82 verso e 83 dos autos.

O) A P.I. de oposição deu entrada neste serviço em 14.07.2010  - cfr. carimbo aposto a fls. 3 dos 
autos.

5. A decisão recorrida julgou improcedente a oposição à execução fiscal deduzida pelo recorrente, 
uma vez que na petição inicial foi cumulado um pedido de nulidade do despacho de reversão, que deveria 
ter sido deduzido em oposição à execução fiscal, com um pedido adequado ao processo de impugnação 
judicial  - errónea qualificação e quantificação de um facto tributável.

Assim sendo, estamos perante cumulação de causas de pedir e pedidos substancialmente incom-
patíveis, o que acarreta a nulidade de todo o processado, não sendo viável a convolação, pois esta só 
é admissível quando todo o processado passe a seguir a tramitação adequada, o que não é o caso dos 
autos, pois que foram invocados factos que se revelam adequados à impugnação judicial e outros à 
oposição à execução fiscal.

O MºPº entende que, tendo sido invocada a ilegalidade abstracta das diversas espécies das dí-
vidas exequendas, a mesma constitui fundamento legal de oposição à execução, pelo que deveria ter 
sido conhecido o mérito desta, considerando os fundamentos invocados para o pedido de anulação do 
despacho de reversão.

O recorrente, por sua vez, veio alegar que invocou a ilegalidade abstracta das dívidas exequen-
das, pelo que o meio processual adequado para reagir contra a ilegalidade do despacho de reversão é 
a oposição à execução fiscal.

Vejamos então se o recurso merece ou não provimento.
5.1. Na petição inicial de oposição, o recorrente começou por invocar a nulidade da decisão 

administrativa (despacho que decretou a reversão) por esta não se ter pronunciado quanto à alegada 
inconstitucionalidade da transmissão das multas e coimas cuja reversão se projectava (artºs 1º a 5º).

Nos artigos seguintes procurou demonstrar que as taxas de justiça e as demais despesas judiciais 
a que se reportam as dívidas exequendas não constituem dívidas tributárias, pelo que, podendo embora 
estas ser cobradas através do processo de execução fiscal, não podiam contra ele reverter como se de 
dívidas tributárias se tratasse (artºs 9º a 13º).

Quanto às multas e coimas invocou o recorrente que está constitucionalmente vedada a transmissão 
destas dívidas aos responsáveis subsidiários (artºs 14º e 15º).

Na parte final da sua petição veio o recorrente invocar que a dívida de IRC que reverteu para si na 
qualidade de devedor subsidiário não é sequer exigível à devedora principal devido à sua inactividade 
(artºs 16º a 19º).

5.2. O recorrente entende que o ataque ao despacho de reversão por falta de fundamentação deve 
ser feito através da oposição à execução fiscal e considera que todos os restantes fundamentos invocados 
na oposição se reconduzem a ilegalidade abstracta.
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Ora, desde já se dirá que “a errónea qualificação e quantificação da matéria tributável” referida 
na sentença (e na petição inicial) e que se tomou por fundamento de impugnação judicial, não constitui 
o vício referido no artº 99º do CPPT.

Aliás, o próprio recorrente nas suas alegações (fls. 153) esclarece que “não atacou qualquer qualifica-
ção ou quantificação de um rendimento, ou lucro, ou valor patrimonial, ou de outro facto tributário”antes 
tendo alegado que “tais montantes não são susceptíveis de cobrança em sede de execução fiscal”.

Por outras palavras, e ainda segundo o recorrente, verifica -se ilegalidade abstracta porque “Ine-
xiste qualquer imposto, taxa ou contribuição nas leis em vigor à data dos factos que sustente aquela 
cobrança.”

Isto no que se refere a coimas, multas, taxas de justiça e outras despesas de justiça.
Quanto ao IRC, entende o recorrente que esse imposto não lhe é exigível, uma vez que a empresa 

estava sem actividade e não é da sua responsabilidade a falta da sua dissolução.
5.3. Dúvidas não restam de que a oposição é o meio adequado para reagir contra a reversão no que 

respeitas às multas e coimas, e por arrastamento, das taxas de justiça e despesas de justiça respectivas 
(Neste sentido, entre outros, v. os Acórdãos deste Supremo Tribunal e Secção, de 28.10.2009 – Recurso 
n.º 0578/09, 30.09.2009 – Recurso n.º 0629/09 e de 04.06.2008 – Recurso n.º 076/08).

Já no que se refere ao IRC, o fundamento invocado constituiria ilegalidade em concreto, passível 
de ser invocada em impugnação judicial e não em oposição à execução fiscal.

Porém, decorre dos autos que o recorrente deduziu reclamação graciosa, ao abrigo do disposto 
no artº 22º, n.º 4 da LGT, e que esta foi indeferida no que se refere ao IRC e, quanto aos restantes fun-
damentos, foi ordenada a convolação em oposição à execução (v. fls. 90 -vº). Ora, sendo assim, porque 
essa matéria foi já objecto de decisão, relativamente à qual, aliás, o recorrente poderia ter deduzido 
impugnação judicial, este pedido não pode proceder.

5.4. Em face do que ficou dito, o recurso procede, uma vez que, na parte em que se ordenou a 
convolação, a oposição é o meio processual adequado, devendo conhecer -se o mérito da oposição, o 
que se fará de seguida face ao disposto nos artºs 715º, n.º 2 e 726º, ambos do CPC.

6. As questões suscitadas pelo recorrente e de que cumpre conhecer são as seguintes:
a) Impossibilidade legal de reversão das taxas de justiça, custas judiciais e similares, uma vez que 

estas não constituem dívidas tributárias;
b) Intransmissibilidade das coimas e multas;
c) Falta de fundamentação do despacho de reversão.
6.1. Entende o recorrente que as dívidas de taxas de justiça, custas judiciais e similares, não cons-

tituindo dívidas tributárias, não podem reverter contra si, sendo irrelevante que as mesmas possam ser 
cobradas através do processo de execução fiscal.

Ora, desde logo se vê que o recorrente carece de razão.
Com efeito, por força do disposto no artº 148º, n.º 1 do CPPT, o processo de execução fiscal 

abrange, nomeadamente, a cobrança coerciva das seguintes dívidas:
a) Tributos, incluindo impostos aduaneiros, especiais e extrafiscais, taxas e demais contribuições 

financeiras a favor do Estado, adicionais cumulativamente cobrados, juros e outros encargos legais;
b) Coimas e outras sanções pecuniárias fixadas em decisões, sentenças ou acórdãos relativos a 

contra -ordenações tributárias, salvo quando aplicadas pelos tribunais comuns”.
Esta última alínea deve ser interpretada no sentido de que, sendo cobradas em processo de exe-

cução fiscal as coimas e outras sanções pecuniárias, também neles hão -de ser cobradas as custas a que 
deram causa os processos de contra -ordenação. Não faria sentido executar as decisões proferidas em 
processos de contra -ordenação fiscal em processo de execução fiscal e remeter para os tribunais comuns 
a cobrança das custas devidas naqueles.

Sendo assim, estas dívidas devem considerar -se para este efeito como equiparadas a dívidas 
tributárias e, por isso, seguem o regime constante dos artºs 22º e 23º, ambos da LGT, pelo que nada 
obstava à reversão, na ausência de bens da responsável originária.

6.2. Relativamente às multas e coimas entende o recorrente que está constitucionalmente vedada 
a transmissão destas aos responsáveis subsidiários.

Tem sido este também o entendimento mais recente deste Supremo Tribunal.
Assim, a título de exemplo, no Acórdão deste Supremo Tribunal de 10.11.2010, proferido no Re-

curso n.º 0767/10, defendeu -se a seguinte doutrina: “O artigo 8.º do RGIT, interpretado no sentido de 
que ali se prevê a responsabilidade subsidiária por coimas, efectivada através do regime da reversão 
da execução fiscal contra as pessoas ali mencionadas, é materialmente inconstitucional, por violação 
dos princípios constitucionais da intransmissibilidade das penas, da presunção de inocência e da vio-
lação dos direitos de audiência e defesa, consagrados, respectivamente, no n.º 3 do artigo 30.º e nos 
n.ºs 2 e 10 do artigo 32.º, ambos da CRP”.

Embora reportado ao artº 7º do RJIFNA (mas de conteúdo semelhante ao citado artº 8º) o Acór-
dão do Tribunal Constitucional n.º 481/2010, de 09.12.2010, proferido no Processo n.º 506/09, veio 
também julgar inconstitucional, por violação dos princípios constitucionais da culpa, da igualdade e da 
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proporcionalidade, a norma do artigo 7.º -A do Regime Jurídico das Infracções Fiscais Não Aduaneiras 
(RJIFNA, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 20 -A/90, de 15 de Janeiro, com a redacção que lhe foi dada 
pelo Decreto -Lei n.º 394/93, de 24 de Novembro) na parte em que se refere à responsabilidade subsi-
diária dos administradores e gerentes pelos montantes correspondentes às coimas aplicadas a pessoas 
colectivas em processo de contra -ordenação fiscal.

Porém, o Tribunal Constitucional em Acórdão do Plenário  - Processo n.º 437/2011, manifestou 
entendimento contrário que a decisão sumária do Relator acima referida secundou.

Sendo assim, o recurso improcede nesta parte.
6.3. Quanto à invocada nulidade do despacho de reversão, por falta de apreciação dos argumentos 

apresentados pelo recorrente em sede do exercício do direito de audição prévia (artº 23º, n.º 4 da LGT), 
atendendo a que na parte em que foi ordenada a convolação se deu razão ao recorrente quanto ao vício 
substancial, fica prejudicado o conhecimento do vício de forma.

7. Nestes termos e pelo exposto, concede -se provimento ao recurso jurisdicional, julgando -se 
adequado o meio processual utilizado e, conhecendo da oposição, ao abrigo do disposto nos artºs 715º 
e 726º, ambos do CPC julga -se esta improcedente, quer relativamente às dívidas de coimas e multas e 
taxas de justiça e custas judiciais relacionadas com os respectivos processos de contra -ordenação, quer 
improcedente quanto à dívida de IRC.

Custas pelo recorrente na proporção do decaimento neste Supremo Tribunal.

Lisboa, 23 de Novembro de 2011. — Valente Torrão (relator) — Dulce Neto — Casimiro Gon-
çalves. 

 Acórdão de 23 de Novembro de 2011.

Assunto:

Imposto municipal sobre imóveis. Avaliação. Fixação do valor patrimonial. Funda-
mentação do acto tributário. Coeficiente localização.

Sumário:

 I — Um acto encontra -se suficientemente fundamentado quando dele é possível extrair 
qual o percurso cognoscitivo e valorativo seguido pelo agente, permitindo ao 
interessado conhecer, assim, as razões de facto e de direito que determinaram a 
sua prática.

 II — O coeficiente de localização previsto no artigo 42.º do CIMI é um valor aprovado 
por Portaria do Ministro das Finanças sob proposta da CNAPU na fixação do 
qual se têm em consideração, nomeadamente, as seguintes características: acessi-
bilidades, proximidade de equipamentos sociais, serviços de transportes públicos 
e localização em zonas de elevado valor de mercado imobiliário.

 III — Também o zonamento que consiste na determinação das zonas homogéneas a que 
se aplicam os diferentes coeficientes de localização em cada município e as per-
centagens a que se refere o n.º 2 do artigo 45.º do CIMI é aprovado por Portaria 
do Ministro das Finanças sob proposta da CNAPU.

 IV — Neste contexto, a fundamentação exigível para a aplicação destes valores apenas 
se pode circunscrever à identificação geográfica/física dos prédios no concelho 
e freguesia respectivos, ao estabelecimento do coeficiente de localização e das 
percentagens referidas e à invocação do quadro legal que lhe é aplicável.

 V — O facto dos zonamentos concretos, respectivos coeficientes de localização e percen-
tagens aplicáveis, constantes da proposta da CNAPU, não terem sido publicados 
em portaria não lhes retira eficácia, sendo certo que a lei apenas estabelece a ne-
cessidade das propostas da CNAPU a esse respeito serem aprovadas por Portaria 
do Ministro das Finanças e se publicitou o local em que podem ser consultados, 
desta forma se garantindo o seu conhecimento aos interessados e público em geral.

Processo n.º 515/11 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Habitergue -Empreendimentos Imobiliários, Lda.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Valente Torrão.
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Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo
I – A Fazenda Publica, vem recorrer da decisão da Mmª Juíza do Tribunal Administrativo e Fis-

cal de Loulé, que julgou procedente a impugnação judicial deduzida pela sociedade HABITERGUE, 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA melhor identificada no autos, contra as segundas 
avaliações em sede de VPT, das fracções autónomas do prédio em regime de propriedade horizontal, 
inscrito na respectiva matriz predial urbana sob o artigo n.º 3131, da freguesia de Armação de Pêra, 
concelho de Silves, apresentando para o efeito, alegações nas quais conclui:

a) A Doutrina e a Jurisprudência dos Tribunais Superiores entendem que um acto se encontra 
suficientemente fundamentado quando dele é possível extrair qual o percurso cognoscitivo e valorativo 
seguido pelo autor, permitindo ao interessado conhecer as razões de facto e de direito que determina-
ram a sua prática, de forma a optar esclarecidamente entre conformar -se com ele ou impugná -lo (Cfr. 
art.º 77º e 84º n.º 3 ambos da LGT);

b) O grau de fundamentação deve ser o adequado ao tipo concreto do acto e das circunstân-
cias em que foi praticado (Vide Acórdãos do STA de 2007/12/11, rec. 0615/04 e de 2009/07/01, 
rec. 0239/09);

c) O novo sistema de avaliação predial urbana consagra regras objectivas e critérios de quanti-
ficação prévia e legalmente fixados que eliminam a discricionariedade e subjectividade dos sujeitos 
intervenientes no procedimento de avaliação (Vide Arts 38º, 42º e 45º do CIMI

d) Por estarmos perante zonas e coeficientes predefinidos, insusceptíveis de alteração por parte 
dos peritos avaliadores, a fundamentação exigível para a aplicação do coeficiente de localização apenas 
se podia circunscrever à identificação geográfica/física do prédio no concelho e freguesia respectivos, 
ao estabelecimento do coeficiente de localização aplicável e à invocação do quadro legal que lhe é 
aplicável (Vide Ac. do STA de 2010/10/06; rec. 0510/10 e de 2009/07/01, rec. 0239/09);

e) Como a ficha de avaliação do imóvel aqui em causa fornecem esses elementos está afastado 
o vício de forma por falta de fundamentação, assacado à avaliação ora impugnada na douta sentença 
recorrida;

f) Por outro lado, o sentido do n.º 2 da Portaria n.º 982/2004, de 04/08 quando prevê é aprovado 
o zonamento e os coeficientes de localização (…)“é tão só a obrigatoriedade legal das propostas da 
CNAPU relativas a zonamento e respectivos coeficientes de localização serem aprovadas por Portaria 
do Ministro das Finanças (e não a sua publicação em jornal oficial), conduzindo necessariamente à 
conclusão de que se cumpre e concretiza o previsto no n.º 3 do artº 62º do CIMI;

g) A circunstância do zonamento e respectivos coeficientes de localização e percentagens não 
terem sido publicados no Diário da República não contraria o art.º 119º da CRP nem qualquer princípio 
constitucional, muito menos, produz a sua não obrigatoriedade;

h) Já que, publicidade não equivale a publicidade no jornal oficial, podendo ser feita, como se 
designa no n.º 7 da referida Portaria, através da Internet, que igualmente habilita e garante o seu conheci-
mento aos interessados e público em geral (Vide Ac. do TCA do Sul de 2010/06/01, rec. 03953/10);

i) Além disso, o facto dos zonamentos concretos e coeficientes de localização, constantes da pro-
posta da CNAPU, não terem sido publicados em Portaria, não lhes retira eficácia, porque se publicitou 
o local em que podem ser consultados, garantindo -se assim o seu conhecimento aos interessados e aos 
contribuintes em geral sendo que apenas os actos previstos nas alíneas a) a h) do n.º 1 do artº 119º da 
CRP carecem de publicação no DR (Vide entendimento do STA proferido no Ac. de 2010/10/06, rec. 
0510/10);

j) Logo, o procedimento de 2ª avaliação ora impugnado funda -se num quadro normativo legal 
obrigatório e eficaz, pelo que não enferma de qualquer tipo de ilegalidade, como lhe assaca a douta 
sentença recorrida, que possa conduzir à sua anulação (Vide Ac. do TCA do Sul de 2010/06/01, rec. 
03953/10), pois;

k) A nova redacção do art.º 76º n.º 4 do CIMI, introduzida pela Lei do Orçamento de 2009 (Lei 
n.º 64 -A/2008, de 31/12), entrou em vigor em 1 de Janeiro de 2009, mas não se aplica ao caso sub 
judice, porque a determinação do valor patrimonial tributário do prédio aqui em causa, assentou em 
critérios puramente objectivos, definidos através da fórmula que consta do art.º 38º e segs do CIMI, 
não padecendo de qualquer vício de violação de lei que ponha em causa o acto de fixação desse valor 
patrimonial, e consequentemente pudesse produzir a anulação da 2ª avaliação ora impugnada, já que 
a aplicação daquela norma legal está condicionada à anulação da 2ª avaliação e à sua posterior nova 
realização, tal situação não se verifica nos presentes autos;

l) Até porque o entendimento proferido pelo STA, no Acórdão de 2009/11/18, rec. 0765/09 em 
nada é similar à questão de mérito aqui em apreço, porque naqueles autos foram levados em linha de 
conta coeficientes (Ca e Cq) que são estranhos ao cálculo do valor patrimonial tributário dos terrenos 
para construção, consubstanciando vício de violação de lei na fixação do VPT, que conduziu à anulação 
da 2ª avaliação;

m) Nos presentes autos de impugnação, a avaliação obedeceu a todos os trâmites legais, porque 
o valor patrimonial tributário assentou em critérios objectivos previamente determinados e definidos 
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na lei, inexistindo falta de fundamentação na aplicação do coeficiente de localização bem como a não 
publicação no Diário da República dos zonamentos concretos e respectivos coeficientes de localização 
não produz a sua não obrigatoriedade nem lhes retira eficácia porque se garantiu o seu conhecimento 
através de outra forma de comunicação;

n) Se assim não se entender, o que só por mero dever de patrocínio se concede, sempre se dirá que 
na 2ª avaliação, o ora impugnante nunca alegou que houvesse distorção do valor patrimonial apenas se 
cingiu à discordância do coeficiente de localização aplicado, pelo que a aplicação do disposto no n.º 4 
do art.º 76º do CIMI está condicionado ao pedido prévio do contribuinte, onde terá de expor as razões 
porque considera que o VPT se apresenta distorcido relativamente ao valor normal de mercado, nos 
termos do n.º 6 do art.º 76º do CIMI, e tal não ocorreu. Logo, parece -nos que o Tribunal “a quo” não se 
pode substituir a uma possibilidade de defesa do contribuinte que nem sequer por si foi manifestada;

o) Por outro lado, do disposto no n.º 4 do art.º 76º do CIMI resulta ainda que o novo valor patri-
mónio tributário fixado apenas releva para efeitos de IRS, IRC e IMT e não em sede de IMI.

Pelo exposto e pelo muito que V. Ex.s doutamente suprirão, deve ser dado provimento ao presente 
recurso e consequentemente revogada a douta sentença recorrida, que deverá ser substituída por acórdão 
que mantenha a avaliação ora impugnada, assim se fazendo JUSTIÇA.

II - Em contra alegações, veio a recorrida, HABITERGUE  - EMPREENDIMENTOS IMOBILI-
ÁRIOS, LDA, concluir:

1) Os actos impugnados aplicaram um coeficiente de localização que não foi nem aprovado nem 
publicado no Diário da República, como impunha o n.º 3 do artº 62º do CIMI e que não foi sequer 
precedido do respectivo procedimento legal de aprovação.

2) O coeficiente de localização aplicados nos actos tributários foi indevidamente calculado, pois 
não se adequa à localização do imóvel não respeita sequer o art. 42º do CIMI quando este determina 
que deverão ser consideradas zonas geográficas homogéneas e mostra -se muito superior ao valor de 
mercado;

3) O VPT dos prédios não é desligado do respectivo valor de mercado que lhes serve mesmo de 
valor referência, o que faz com que no caso “sub judice” os valores patrimoniais fixados pelos actos 
impugnados sejam manifestamente distorcidos, pois excedem em mais de 20% o valor de mercado dos 
imóveis idênticos e localizados na mesma área geográfica;

4) A Portaria 1022/2006 deveria, na sequência do supra exposto, ter reconhecido a evidência da 
distorção ou incorrecção dos coeficientes de localização e, assim, aplicar -se com efeitos retroactivos, 
repondo justiça fiscal.

Termos em que deve ser mantida a decisão recorrida como é de justiça.
III - O MP emitiu o parecer constante de fls. 445/446, no qual se pronuncia pela confirmação da 

sentença impugnada.
IV - Colhidos os vistos legais, cabe decidir.
V  - Com interesse para a decisão foram dados como provados em 1ª instância os seguintes fac-

tos:
A) A impugnante Habitergur — Empreendimentos Imobiliários, Ldª foi notificada do resultado das 

segundas avaliações efectuada às fracções autónomas, designadas pelas letras ‘‘C”, ‘‘D’’, ‘‘E” ‘‘F”, ‘‘G”, 
‘‘F’, ‘‘G”,‘‘H’’, ‘‘I’’,“J’’, “K”, “L”,”M”, “N”, “O”, “P”, do prédio em regime de propriedade horizontal 
inscrito na respectiva matriz predial urbana sob o artigo n.º 3131 (designado por lote 8), Panasqueira 
 - Torre, Armação de Pêra (informação no processo apenso);

B) As declarações modelo 1 de IMI foram apresentadas em 13 de Janeiro de 2006 (informação 
do processo administrativo);

C) À fracção “C”, T2, do primeiro andar, foi atribuído um VPT de 169.650,00€ (fls. 21, dos 
autos);

D) A fracção “C” foi vendida por 150.000,00€ (conforme contrato de compra e venda de fls. 22/23 
e meios de pagamento de fls. 25 a 28, que se dão por reproduzidos para todos os efeitos legais);

E) À fracção “D”, T2, do primeiro andar, foi atribuído um VPT de 184.590,00€ (fls. 29, dos 
autos);

F) A fracção “D” foi vendida por 161.000,00€ (conforme contrato de compra e venda de fls. 30 a 
33 e meios de pagamento de fls. 34 a 37, que se dão por reproduzidos para todos os efeitos legais);

G) À fracção “E”, T1, do 1º andar, foi atribuído um VPT de 124.800,00€ (fls. 38, dos autos);
H) A fracção “E” foi vendida por 115.000,00€ (conforme contrato de compra e venda de fls. 39 e 

40 e meios de pagamento de fls. 41 a 44, que se dão por reproduzidos para todos os efeitos legais);
I) À fracção “F”, T2, do 2º andar, foi atribuído um VPT de 169.260,00€ (fls. 45, dos autos);
J) A fracção “F” foi vendida por 140.000,00€ (conforme contrato de compra e venda de fls. 46 a 

49, e meios de pagamento de fls. 50 a 55, que se dão por reproduzidos para todos os efeitos legais);
K) À fracção “G”, T2, do 2º andar, foi atribuído um VPT de 184.530,00€ (fls. 56, dos autos);
L) A fracção “G” foi vendida por 160.000,00€ (conforme contrato de compra e venda de fls. 58 a 

63 e meios de pagamento de fls. 64 a 70, que se dão por reproduzidos para todos os efeitos legais);
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M) A fracção “H”, foi vendida por 120.000,00€ (conforme contrato de compra e venda de fls. 72 
a 74 e meios de pagamento de fls. 75 a 80, que se dão por reproduzidas para todos os efeitos legais);

N) À fracção “I”, T2, 30 andar, foi atribuído um VPT de 169.260,00€ (fls. 81, dos autos);
O) A fracção “I”, foi vendida por 120.000,00 (conforme contrato de compra e venda de fls. 82 a 

84 e meios de pagamento de fls. 85 a 96, que se dão por reproduzidos para todos os efeitos legais);
P) À fracção “J”, T2, 3º andar, foi atribuído um VPT de 179.140,00€ (fls. 97, dos autos);
Q) A fracção “J”, foi vendida por 150.000,00€ (conforme contrato de compra e venda de fls. 98 

a 100, e meios de pagamentos de fls. 101/102, que se dão por reproduzidos para todos os efeitos le-
gais);

R) À fracção “N”, T2, 40 andar, foi atribuído um VPT de 179.140,00 (fls. 103, dos autos);
S) A fracção “N”, foi vendida por 150.000,00€ (conforme contrato de compra e venda de fls. 104 

e 105, e meios de pagamento de fls. 106 a fls. 111, que se dão por reproduzidos para todos os efeitos 
legais);

T) À fracção “O”, T1, 4º andar foi atribuído um VPT de 124.260,00€ (fls. 112, dos autos);
W) A fracção “O” foi vendida por 123.500,00€ (conforme contrato de compra e venda de fls. 113 

a 115 e meios de pagamento de fls. 116 a 119, que se dão por reproduzidos para todos os efeitos le-
gais):

U) À fracção “Q”, T2, 5º andar foi atribuído um VPT de 183.400,00€ (fls. 120);
A fracção “Q” foi vendida por 160.000,00€ (conforme contrato de compra e venda de fls. 121 a 124, 

e meios de pagamento de fls. 125 a 139, que se dão por reproduzidos para todos os efeitos legais);
V) À fracção “L”, T1, 3º andar, foi atribuído um VPT de 124.620,00€ (fls. 140, dos autos);
X) À fracção “M”, T2, 4º andar foi atribuído um VPT de 169.490,00 (fls. 141, dos autos);
Y) À fracção “P”, T2, 5º andar foi atribuído um VPT de 223.970,00 (fls. 142, dos autos); Com a 

Portaria 982/2004 à vila de Armação de Pêra foi atribuído um coeficiente de 2,40 na zona onde se situa 
o imóvel do impugnante (inquirição das testemunhas);

Z) Dá -se por inteiramente reproduzido o Relatório do zonamento do concelho de Silves de 
fls. 170/171, elaborado em 5 de Abril de 2004;

AA) Dá -se por inteiramente reproduzido, para todos os efeitos legais, o parecer do “estudo sobre 
zonamento em Armação de Pêra” entregue por grupo de construtores/promotores desta vila, datado 
de 23 de Novembro de 2005, de fls. 182 e 183, dos autos e onde se lê “...a proposta apresentada pela 
perita, para a segunda linha é de 2,15 que se mostra mais de acordo com os dois tipos de construção 
que lá se encontram, a nova edificação e a já existente de menores áreas”;

BB) A Remax Praia, de Armação de Pêra, empresa de Mediação Imobiliária, informou que o 
preço médio para um T1 sito na Urbanização Santo António das Areias, Rua D. João II, em Armação 
de Pêra, teria o valor de €120.000,00 (fls. 237, dos autos);

CC) A Garvetur, sociedade de Mediação Imobiliária, informou que o valor médio para um para 
um T1, em 2004, seria de 110.000,00 (fls. 238, dos autos);

DD) A presente impugnação deu entrada em 11 de Junho de 2008 (carimbo aposto no rosto de 
fls. 4 dos autos).

VI. Vem o presente recurso interposto da decisão da Mmª. Juíza do TAF de Loulé que julgou 
procedente a impugnação judicial deduzida pela ora recorrida contra a segunda avaliação da fracção 
autónoma identificada nos autos e, em consequência, anulou o acto impugnado.

Para tanto, considerou a Mma. Juíza “a quo” que o acto impugnado se não encontrava devidamente 
fundamentado já que nele se não encontravam os critérios encontrados pela AF que determinaram 
o coeficiente de localização aplicado, para além de, na esteira do acórdão do TCAS de 26/1/2010, 
Proc.º n.º 3232/09, concluir ainda que “as únicas portarias publicadas a este respeito terem sido as 
n.ºs 982/2004 e 1426/2004, emitidas ao abrigo do art.º 42.º do CIMI que não do art.º 62.º, n.º 3 do 
mesmo código e onde se fixam os valores mínimo e máximo dos coeficientes de localização, por tipo 
de afectação, a aplicar em cada município, que não a fixação certa, precisa, do mesmo coeficiente de 
localização dos prédios sediados em cada zona com características similares”.

Vejamos.
VI. A questão da fundamentação de segundas avaliações de imóveis em casos muito idênticos ao 

dos autos, foi já tratada em vários acórdãos deste Supremo tribunal, a saber:
 - Acórdão de 01.07.2009 - Processo n.º 0239/09;
 - Acórdão de 10.03.2011 - Processo n.º 0862/11;
 - Acórdão de 17.03.2011 - Processo n.º 0964/11;
 - Acórdão de 22.06.2011 - Processo n.º 0383/11;
 - Acórdão de 06.07.2011 - Processo n.º 0307/11;
 - Acórdão de 28.09.2011 - Processo n.º 0188/11;
No acórdão proferido em 25.05.2011 no Processo n.º 239/11, em recurso interposto pela Fazenda 

Pública e com idênticas conclusões das alegações escreveu -se o seguinte, com base em anteriores arestos 
deste mesmo Supremo Tribunal:
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“É entendimento da jurisprudência dos nossos tribunais superiores que um acto se encontra su-
ficientemente fundamentado quando dele é possível extrair qual o percurso cognoscitivo e valorativo 
seguido pelo agente, permitindo ao interessado conhecer, assim, as razões de facto e de direito que 
determinaram a sua prática. É que o grau de fundamentação há -de ser o adequado ao tipo concreto do 
acto e das circunstâncias em que o mesmo foi praticado (v. Ac. deste STA de 11.12.2007, no recurso 
n.º 615/04).

No que concerne ao grau de fundamentação adequado ao caso em apreço, transcreve -se o que 
a esse propósito já este Tribunal disse no acórdão de 1/7/2009, Proc.º n.º 239/09, proferido em caso 
semelhante ao agora em análise:

«Como se pode ler no preâmbulo do CIMI, aprovado pelo DL 287/2003, de 12 de Novembro, 
com a reforma da tributação do património levada a cabo por este diploma, operou -se “uma profunda 
reforma do sistema de avaliação da propriedade, em especial da propriedade urbana. (…) o sistema 
fiscal passa a ser dotado de um quadro legal de avaliações totalmente assente em factores objectivos, 
de grande simplicidade e coerência interna, e sem espaço para a subjectividade e discricionariedade 
do avaliador.”.

O procedimento de avaliação, configurado nos artigos 38.º e seguintes do CIMI, caracteriza -se, 
assim, agora por uma elevada objectividade, com uma curtíssima margem de ponderação ou valora-
ção por parte dos peritos intervenientes, pretendendo -se que a avaliação assente no máximo de dados 
objectivos.

Desde logo, o coeficiente de localização previsto no artigo 42.º do CIMI é um valor aprovado por 
Portaria do Ministro das Finanças sob proposta da CNAPU na fixação do qual se têm em consideração, 
nomeadamente, as seguintes características: acessibilidades, proximidade de equipamentos sociais, 
serviços de transportes públicos e localização em zonas de elevado valor de mercado imobiliário.

Por outro lado, o n.º 4 do mesmo preceito legal prevê ainda o zonamento que consiste na deter-
minação das zonas homogéneas a que se aplicam os diferentes coeficientes de localização em cada 
município e as percentagens a que se refere o n.º 2 do artigo 45.º do CIMI.

Trata -se, pois, de parâmetros legais de fixação do valor patrimonial com base em critérios ob-
jectivos e claros e, por isso, facilmente sindicáveis, bastando a indicação da localização dos prédios 
e a referência do quadro legal aplicável para que se compreenda como foi determinado o referido 
coeficiente.

Ou seja, encontramo -nos no domínio de zonas e coeficientes predefinidos e, portanto, indisponí-
veis para qualquer ponderação ou alteração por parte dos peritos intervenientes no procedimento de 
avaliação, e isto independentemente de se tratar de primeira ou segunda avaliação, pois não é o facto 
de se realizar uma inspecção directa ao imóvel a avaliar que pode levar ao desrespeito dos coeficientes 
predefinidos, mas antes serve essa inspecção para comprovar a justeza dos coeficientes a aplicar.

Neste contexto, a fundamentação exigível para a aplicação do coeficiente de localização apenas 
se podia circunscrever à identificação geográfica/física dos prédios no concelho e freguesia de Pom-
bal, ao estabelecimento do coeficiente de localização aplicável e à invocação do quadro legal que lhe 
era aplicável.

Por outro lado, é a própria lei que manda ter em consideração na fixação da percentagem do 
valor do terreno de implantação as mesmas características que se têm em consideração na fixação do 
coeficiente de localização (v. n.º 3 do artigo 45.º do CIMI).».

Ora, no caso sub judice, na ficha e laudo de avaliação constantes dos autos é indicada a localização 
do prédio, refere -se expressamente a fórmula de determinação do valor patrimonial tributário, o valor 
da área de implantação e o coeficiente aplicado, as operações de quantificação realizadas, bem como 
se citam as disposições legais aplicadas.

Daí que, contrariamente ao entendido na sentença sob recurso, se tenha que concluir que o acto 
de fixação impugnado se apresenta devidamente fundamentado.

Por outro lado, quanto ao facto de não ter sido publicada qualquer portaria ao abrigo do disposto 
no artigo 62.º, n.º 3 do CIMI, deve ter -se em conta, o que dispõe a alínea b) do n.º 1 daquele preceito 
legal.

Com efeito, diz aquele dispositivo que compete à CNAPU “propor trienalmente, até 31 de Outu-
bro, o zonamento e respectivos coeficientes de localização, as percentagens a que se refere o n.º 2 do 
artigo 45.º e as áreas da sua aplicação, bem como os coeficientes majorativos aplicáveis às moradias 
unifamiliares, com base em propostas dos peritos locais e regionais, para vigorarem nos três anos 
seguintes em cada município”.

O n.º 3 do mesmo preceito estabelece, por sua vez, que “as propostas a que se referem as alíneas a) 
a d) do n.º 1 e o número anterior são aprovadas por portaria do Ministro das Finanças”.

Ora, pela Portaria n.º 982/2004, de 4 de Agosto, foi aprovado pela Ministra de Estado e das Finanças, 
na sequência de proposta da CNAPU, o zonamento e os coeficientes de localização correspondentes a 
cada zona de valor homogéneo para os tipos de afectação à habitação, comércio, indústria e serviços, 
nos termos e para os efeitos do artigo 42.º do CIMI.
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Donde, a obrigatoriedade legal de as propostas da CNAPU serem aprovadas por portaria do Mi-
nistro das Finanças se mostrar, assim, satisfeita no n.º 2 da citada Portaria.

Além disso, há que ter em atenção, também, que o seu n.º 7 refere que os zonamentos aprovados 
e os coeficientes de localização são publicados no sítio www.e -finanças.gov.pt podendo ser consultados 
aí por qualquer interessado, estando ainda disponíveis em qualquer serviço de finanças.

Este sistema de regulamentação técnica não contraria qualquer princípio constitucional, na medida 
em que o que a lei, de facto, apenas estabelece é a necessidade das propostas da CNAPU a respeito 
de zonamento e respectivos coeficientes de localização serem aprovadas por Portaria do Ministro das 
Finanças (e não a sua publicação em jornal oficial), tendo tal aprovação sido concretizada, como dis-
semos, pelo n.º 2 da Portaria 982/2004, de 4 de Agosto.

O facto dos zonamentos concretos e coeficientes de localização, constantes da proposta da 
CNAPU, não terem sido publicados naquela ou noutra portaria não lhes retira eficácia, sendo certo que 
se publicitou o local em que podem ser consultados, desta forma se garantindo o seu conhecimento aos 
interessados e público em geral.

Por último, não faz sentido chamar à colação a nova redacção do artigo 76.º, n.º 4 do CIMI, 
introduzida pela Lei n.º 64 -A/2008, de 31 de Dezembro, que só entrou em vigor em 1 de Janeiro de 
2009, e que não se aplica ao caso em apreço, já que o impugnante, ora recorrido, em momento algum 
alegou que o valor patrimonial tributário se apresentasse distorcido relativamente ao valor normal de 
mercado, apenas se cingindo à discordância do coeficiente de localização aplicado, e nos termos do 
n.º 6 do artigo citado a promoção da segunda avaliação sempre dependeria de pedido devidamente 
fundamentado.

Devendo ter -se, ainda, em atenção que do disposto no n.º 4 do artigo 76.º do CIMI resulta que o 
novo valor patrimonial tributário fixado em resultado da segunda avaliação com tal fundamento apenas 
releva para efeitos de IRS, IRC e IMT e não em sede de IMI.

Em conclusão, se dirá, pois, que o acto de avaliação impugnado obedeceu a todos os trâmites legais, 
tendo o valor patrimonial tributário fixado assentado em critérios objectivos previamente determinados 
e definidos na lei, inexistindo falta de fundamentação na aplicação do coeficiente de localização, além 
de que a não publicação no DR do zonamentos concreto e respectivo coeficiente de localização não 
produz a sua não obrigatoriedade nem lhe retira eficácia porque se garantiu o seu conhecimento através 
de outra forma de comunicação.

Senso assim, não enfermando o procedimento de segunda avaliação da ilegalidade que na sentença 
recorrida se lhe aponta, a impugnação deduzida teria de improceder e consequentemente mantido o 
valor patrimonial fixado”.

Não existem razões de ordem legislativa ou doutrinária que levem, por ora, a alterar a jurispru-
dência acima referida e firmada sobre esta matéria.

VII. Nestes termos e pelo exposto, concede -se provimento ao recurso, revogando -se a sentença 
recorrida e julgando -se improcedente a impugnação judicial deduzida, mantendo -se, em consequência, 
o valor patrimonial fixado na segunda avaliação impugnada.

Custas pela recorrida em 1.ª instância e neste Supremo Tribunal, uma vez que contra -alegou, 
fixando -se a procuradoria em 1/6.

Lisboa, 23 de Novembro de 2011. — Valente Torrão (relator) — Dulce Neto — Casimiro Gon-
çalves. 

 Acórdão de 23 de Novembro de 2011.

Processo n.º 562/11 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: SM – Empreendimentos Imobiliários, S.A.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Valente Torrão.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. “SM -Empreendimentos Imobiliários, SA”, recorrida nos presentes autos, veio pedir esclareci-
mento relativamente ao decidido no acórdão proferido em 28.09.2011 invocando o seguinte:

A recorrente Fazenda Pública restringiu o objecto do seu recurso à questão da violação do direito 
de audição prévia antes da liquidação.

Porém, a sentença recorrida entendeu que a liquidação relativa a juros compensatórios não se 
encontrava fundamentada, pelo que deveria a mesma ser anulada.
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Ora, a recorrente Fazenda Pública não recorreu deste segmento da sentença, pelo que a mesma 
transitou nesta parte.

Assim, fica a dúvida de saber se esta parte da sentença subsiste ou não.
2. De acordo com o disposto no artº 669º, n.º 1 da alínea a) do CPC, pode qualquer das partes 

requerer o esclarecimento de alguma obscuridade ou ambiguidade da sentença (acórdão).
No caso concreto, o requerente não imputa ao acórdão qualquer obscuridade ou ambiguidade, 

antes pretendendo que o tribunal responda à questão de saber se se mantém a anulação dos juros com-
pensatórios decidida na sentença recorrida.

Ora, como se viu, esta questão não cabe no âmbito do citado artº 669º.
3. Nestes termos indefere -se a reclamação.
Custas do incidente pela requerente.

Lisboa, 23 de Novembro de 2011. — Valente Torrão (relator) — Casimiro Gonçalves — Lino 
Ribeiro. 

 Acórdão de 23 de Novembro de 2011.

Assunto:

Isenção do IMI. Domicílio fiscal.

Sumário:

 I — O acto administrativo que reconheça indevidamente um benefício fiscal só pode 
ser revogado, com efeitos ex tunc, dentro do prazo previsto no artigo 141º do CPA, 
ou seja, dentro de um ano após a sua prática.

 II — O facto dos sujeitos passivos não terem comunicado a mudança de domicílio para 
o prédio relativamente ao qual pediram a isenção de IMI, por si só, não indicia 
que não têm habitação própria e permanente nesse prédio.

 III — A morada em certo lugar, a habitatio, pode demonstrar -se através “factos justi-
ficativos” de que o beneficiado fixou no prédio o centro da sua vida pessoal.

Processo n.º 590/11 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: A……… e outra.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Lino Ribeiro.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo

1.1. A Fazenda Pública interpõe recurso jurisdicional da sentença do Tribunal Administrativo 
e Fiscal de Leiria que julgou procedente a impugnação instaurada por A……………… e mulher, 
B………………….., com os demais sinais nos autos, contra o despacho da Chefe dos Serviços de 
Finanças da Marinha Grande, datado de 16/11/2007, que revogou o benefício de isenção fiscal de 
Imposto Municipal de Imóveis (IMI) que lhes havia sido em 2003 e que liquidou o IMI dos anos 2003 
a 2008.

Para tal, nas alegações, conclui o seguinte:
A) Os autores deduziram impugnação judicial contra a cessação do Benefício Fiscal que consistia 

na isenção de Contribuição Autárquica/IMI relativa ao prédio urbano inscrito na respectiva matriz da 
freguesia de …………….., concelho de Marinha Grande, distrito de Leiria sob o art. 5038.

B) O pedido de isenção foi efectuado em 2003 -02 -07, pelo que, apesar de se ter indicado o início 
da habitação em 2002 -12 -22, o fim da isenção ocorreria em 2011, tendo os contribuintes perdido, em 
função do atraso no pedido, um ano de isenção.

C) Posteriormente, por se ter verificado que os contribuintes não procederam à alteração do seu 
domicílio fiscal para o prédio, objecto da isenção, foi a mesma retirada com base no art. 19º e n.º 4 do 
art. 14º da LGT e ainda do n.º 2 do artigo 12º do Estatuto dos Benefícios Fiscais.

D) A douta Sentença recorrida decidiu pela procedência da impugnação por entender que a falta 
de comunicação da alteração do domicílio fiscal dos beneficiários da isenção não seria relevante, não 
dando lugar à cessação do benefício.
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E) Entende Sua Exa o Meritíssimo Juiz “a quo”, e com isto motivando a sua decisão que “Decisivo 
é que a não comunicação não é fundamento de revogação do benefício”.

F) A Fazenda Pública considera, em contrário, que a decisão da douta sentença faz tábua rasa de 
todo o espírito que preside à concessão dos benefícios fiscais e que viola frontalmente os artigos an-
teriormente referidos, a saber, o n.º 4 do art. 14º e o art. 19º da LGT e do então n.º 1 e 2 do artigo 12º 
Estatuto dos Benefícios Fiscais.

1.1. Não houve contra -alegações
1.2. O digno Procurador -geral Adjunto emitiu parecer no sentido da improcedência do recurso.
2. A sentença deu por assente os seguintes factos;
a) Em 07/02/2003, os impugnantes, A………………….. e B…………………., com residência 

indicada na Rua ……………………, ……………, …………………, requereram à Administração 
Tributária (AT), ao abrigo do artigo 42 -1, do Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF), a isenção de con-
tribuição autárquica relativamente a fracção autónoma designada pela letra N do artigo matricial urbano 
n.º 5038, da freguesia de ………………..  - cfr. fls. 103 e fls. 2 do PA anexo;

b) Por despacho de 07/10/2003, a AT concedeu a isenção acabada de referir, pelo período de 2002 
a 2011, considerando que o prédio foi efectivamente utilizado como habitação própria e permanente 
em 02/12/2002  - cfr. fls. 103 e fls. 2 do PA anexo;

c) Em 2007, a AT verificou que a morada dos impugnantes, acima referida, constante da base de 
dados de ambos, não coincidia com a morada do prédio isento, referido em “A”;

d) A AT remeteu aos impugnantes o ofício n.º 6477, de 12/10/2007 sobre o projecto de decisão 
de cessão da isenção, considerando haver falta dos requisitos do beneficio  - cfr. fls. 103 e fls. 2 do PA 
anexo;

e) Em 16/11/2007, a AT proferiu o despacho, ora impugnando, a fls. 103, e fls. 2 do PA anexo, 
onde determinou a caducidade do benefício fiscal requerido, desde o ano de 2002, do qual destaco 
o seguinte: «a) Por habitar, residir ou viver, frequentar, entende -se a utilização de um local onde se 
confeccionam refeições, se recebem e se confraterniza com amigos, onde se praticam actos de higiene, 
e se dorme, tudo com alguma regularidade; b) A morada em cadastro dos contribuintes é diferente do 
local da situação do prédio. c) Logo, não lhes aproveita a isenção requerida. d) E, verifica -se a extin-
ção do beneficio requerido, nos precisos termos da parte final do n.º 2 do artigo 12º do Estatuto dos 
Benefícios Fiscais (...)».

f) A morada sita na Rua ……….. nº......, ……, ……………., indicada no requerimento de isenção, 
supra referido, é a morada dos pais do impugnante, C……………... e D………………, onde, em 2007, 
eram residentes há mais de 40 anos  - cfr. atestado da Junta de Freguesia de ……………, de fls. 15;

g) No início da vida de casados, os impugnantes viveram na morada dos pais do impugnante, 
acabada de referir em “G”;

h) Os impugnantes desde o início da isenção concedida tiveram como residência habitual, pró-
pria e permanente, a fracção autónoma designada pela letra N do artigo matricial urbano n.º 5038, da 
freguesia de …………….., que corresponde ao ………………, n.º ……, ……………, ……………., 
desde Dezembro de 2002  - (cfr. atestado da Junta de Freguesia de ……………, de fls. 16, documentos 
da EDP de fls. 17 a 57, documentos de água e saneamento do ……………., de fls. 58 a 91).

i) Dou por reproduzida a informação de fls. 197 e 245, dos SE da ………….., de 29/05/2009, 
da qual destaco o seguinte «INFORMO de que em nome de B…………… NIF: ………………….. 
nunca existiram quaisquer prédios urbanos nem rústicos desde o ano de 2001. MAIS INFORMO, de 
que em nome de A………., NIF: ………. no ano de 2001 existiu o artigo rústico n.º 1172 da freguesia 
de ……………... No ano de 2002 o referido artigo foi eliminado, tendo dado origem ao artigo urbano 
n.º 5038, de que se junta certidão de teor).

j) Dou por reproduzido o “fax” da AT, de fls. 120, que se reporta à entrega de Recurso Hierár-
quico em 21/11/2007, ao «Processo de isenção de Contribuição Autárquica nº. 97/2003», ao ofício 
n.º 663 de 16/01/2008, bem como os documentos de fls. 121 a 125, e ainda o “fax” e ofício 2642, de 
25/03/2008, de fls. 245, que se reporta ao PEF 1392200801006134, e ainda os documentos de fls. 249 
a 255 (moradas).

3. A situação de facto resume -se no seguinte: por despacho de 7/10/2003 a administração tributária 
concedeu aos ora recorridos a isenção da contribuição autárquica (actual IMI) pelo período de 2002 a 
2011; os recorridos, desde o início da isenção, tiveram residência habitual, própria e permanente, no 
imóvel isento, mas não actualizaram essa morada nos serviços de finanças; em 2007, a administração 
tributária verificou que a morada dos recorridos constante da base de dados não coincidia com a morada 
do prédio isento; por esse facto, através do acto impugnado, revogaram a isenção concedida em 2003 
e liquidaram o IMI dos anos de 2003 a 2008.

A sentença recorrida considerou que «o artigo 12º, n.º 4 do EBF proíbe a revogação do acto de 
isenção fora das circunstâncias ali talhadas» e que «a não actualização da morada correspondente ao 
novo prédio (urbano, após a construção da fracção no terreno rústico comprado) não tem relevância 
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para a extinção do benefício. É uma questão secundária, que não figura como condição do referido 
benefício».

Diferente é o entendimento da recorrente, para quem: (i) um dos pressupostos para a concessão da 
isenção para habitação própria e permanente de um contribuinte é que a sua morada fiscal corresponda 
ao prédio onde supostamente habita; (ii) como a morada fiscal dos recorridos não corresponde ao prédio 
para o qual pediram a isenção, nem os recorridos comunicaram qualquer mudança de domicílio, o n.º 4 
do artigo 14º da LGT e o n.º 2 do art. 12º do EBF impõem a perda da isenção.

Antes de mais, vejamos o que diz o artigo 42º do Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF), pre-
ceito vigente à data da concessão da isenção do IMI, e que, após a republicação do mesmo pelo DL 
n.º 108/2008 de 26/6, corresponde ao actual artigo 46º:

“Ficam isentos de imposto municipal sobre imóveis, nos termos da tabela a que se refere o n.º 5, os 
prédios ou parte de prédios urbanos habitacionais construídos, ampliados, melhorados ou adquiridos 
a título oneroso, destinados à habitação própria e permanente do sujeito passivo ou do seu agregado 
familiar, e que sejam efectivamente afectos a tal fim, no prazo de seis meses após a aquisição ou a 
conclusão da construção, da ampliação ou dos melhoramentos, salvo por motivo não imputável ao 
beneficiário, devendo o pedido de isenção ser apresentado pelos sujeitos passivos até ao termo dos 60 
dias subsequentes àquele prazo”.

Esta norma estabelece na sua previsão as condições de verificação da isenção do IMI: (i) um prédio 
ou fracção de prédio urbano destinado à habitação própria e permanente do sujeito passivo ou do seu 
agregado familiar; (ii) um prédio que seja efectivamente afecto a tal fim no prazo de seis meses após 
a aquisição, conclusão da construção, ampliação ou melhoramentos; (iii) que o pedido de isenção seja 
apresentado até ao termo de 60 dias subsequentes àquele prazo de seis meses.

Verificados que estejam estes pressupostos, nasce para o sujeito passivo, o proprietário do prédio, 
o direito ao benefício fiscal na forma de isenção total e temporária do imposto municipal sobre imóveis. 
Ainda que dependente de reconhecimento declarativo pela administração tributária, o direito à isenção 
constitui -se por referência à data da verificação daqueles pressupostos. Assim o diz o actual artigo 12º 
do EBF: «o direito aos benefícios fiscais deve reportar -se à data da verificação dos respectivos pres-
supostos, ainda que esteja dependente de reconhecimento declarativo pela administração fiscal ou de 
acordo entre esta e a pessoa beneficiada, salvo quando a lei dispuser de outro modo».

O despacho de 07/10/2003 (alínea b) dos factos assentes) consubstancia o acto de reconhecimento 
do direito dos recorridos ao benefício fiscal. Através desse acto administrativo, praticado no exercício de 
poderes vinculados, a administração tributária reconhece e declara que estão verificados os pressupostos 
de facto fixados na norma que atribui o benefício fiscal. Significa isto que, bem ou mal, em 2003 a 
administração tributária reconheceu o facto constitutivo do direito à isenção do imposto, ou seja, que os 
recorridos tinham “habitação própria e permanente” no imóvel para que solicitaram isenção de IMI.

A admitir -se, como defende a recorrente, que a fixação do “domicílio fiscal” no imóvel é o facto 
gerador da relação jurídica de benefício fiscal, então, o acto de reconhecimento da isenção padecia de 
ilegalidade por erro nos pressupostos de facto, uma vez que o recorrido solicitou a isenção indicando 
como domicílio fiscal a morada dos seus pais, onde residia com o seu cônjuge.

E o acto impugnado, nos respectivos fundamentos, assim considerou, acabando por determinar 
a “caducidade” do pedido de isenção. Fê -lo, porém, de modo impróprio, uma vez que a caducidade 
apenas ocorre pelo decurso do prazo pelo qual o benefício foi concedido e, quando condicionado, pela 
verificação dos pressupostos da respectiva condição resolutiva ou pela inobservância imputável ao 
beneficiário das obrigações nele impostas.

Ora, se a ilegalidade estava localizada nos pressupostos de facto do acto de reconhecimento, a 
forma de a remediar só poderia ser a revogação anulatória, com fundamento nessa ilegalidade.

Para esta forma de extinção dos benefícios fiscais estabelece o n.º 4 do artigo 14º do EBF que «o 
acto administrativo que conceda um benefício fiscal não é revogável, nem pode rescindir -se o respectivo 
acordo de concessão, ou ainda diminuir -se, por acto unilateral da administração tributária, os direitos 
adquiridos, salvo se houver inobservância imputável ao beneficiário das obrigações impostas, ou se o 
benefício tiver sido indevidamente concedido, caso em que aquele acto pode ser revogado».

As duas excepções à irrevogabilidade dos benefícios fiscais previstas na última parte desta norma 
só podem operar dentro do prazo pelo qual os actos constitutivos de direitos podem ser revogados. Nos 
termos do art. 141º do CPA esse prazo é o prazo de acção de impugnação que terminar em último lugar, 
ou seja, segundo o art. 58º, n.º 2, alínea a) do CPTA, o prazo de um ano previsto para o MP interpor 
acção de impugnação de um acto administrativo.

Dito isto, só poderíamos concluir que o acto impugnado, ao destruir ex tunc os efeitos do acto que 
concedeu a isenção de IMI, é ilegal por violação do artigo 141º do CPA, pois fê -lo muito para além do 
prazo que a ilegalidade poderia ser eliminada através de revogação.

Vejamos, contudo, os argumentos da recorrente.
Considera ela que o facto material «habitação própria e permanente» compreendido na previ-

são normativa do artigo 46º do EBF coincide com a noção jurídica de domicílio fiscal. A fixação do 
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domicílio fiscal no local do prédio urbano habitacional é o pressuposto que condiciona a isenção do 
IMI, uma vez que o critério legal para determinar o domicílio fiscal das pessoas singulares é o «local 
da residência habitual» (art. 19º n.º 1 da LGT).

É evidente que, sendo a residência habitual o local onde a pessoa normalmente vive e tem o seu 
centro de vida, não medeiam grandes diferenças entre o «domicílio fiscal» e a «habitação permanente»: 
há entre as duas figuras uma relação íntima, que se traduz em ambas pressuporem um lugar com o qual 
certa pessoa está em ligação, o local onde tem a sua existência organizada e que, como tal, lhe serve 
de base de vida.

Mas, no plano conceitual, nem a residência habitual se identifica com a residência permanente, 
nem o domicílio coincide com a morada, ou seja, o local onde a pessoa tem a sua habitação, tal como 
se pode inferir dos dois números do artigo 82º do CCiv (cfr. Antunes Varela e Pires de Lima, Código 
Civil Anotado, Vol. I, pág. 98 e Luís Carvalho Fernandes, Teoria Geral do Direito Civil, Vol. I, pág. 
380 e 381).

O pressuposto «habitação própria e permanente» é a situação de facto que condiciona a isenção 
do IMI. O requisito da permanência na “habitação” (a lei não utiliza o termo “residência”), deve ser 
entendido no sentido de habitualidade e normalidade e não propriamente no sentido cronológico ab-
soluto de estadia sem qualquer solução de continuidade. Para se assegurar a finalidade subjacente à 
atribuição do benefício fiscal, que consiste em estimular e incentivar o acesso à habitação própria (cfr. 
alínea c) do n.º 2 do art. 65º da CRP), basta que o beneficiado organize no prédio as condições da sua 
vida normal e do seu agregado familiar, de tal modo que se veja nele o local da sua habitação.

Para este efeito, os actos ou factos que demonstram a ligação do beneficiado ao prédio isento de 
IMI não se esgotam na ligação à circunscrição fiscal onde se situa o prédio ou na correspondência da 
habitação com o domicílio fiscal registado nos serviços de finanças. É certo que estes elementos são 
indícios de que o beneficiado pretende fixar ou fixou a sua morada real e efectiva no prédio incidente 
do IMI. Todavia, a morada em certo lugar, a habitatio, deve demonstrar -se através “factos justificativos” 
de que o beneficiado fixou no prédio o centro da sua vida pessoal.

Ora, sendo essencial apenas a habitação no prédio objecto da isenção do imposto, a ligação do 
beneficiado ao prédio concretiza -se necessariamente através de certas condições físicas (casa, mobília, 
etc.), jurídicas (contratos, declarações, inscrições em registos, etc.) e sociais (integração no meio, co-
nhecimentos dos e pelos vizinhos, etc.). Naturalmente que, coincidindo a isenção do IMI com o início 
da morada no prédio, não é de exigir qualquer limite mínimo de duração da habitação, pois a morada 
constitui -se com a deslocação física do beneficiado e do seu agregado familiar para o prédio.

Mas, após o acto de reconhecimento do benefício fiscal, é preciso que o beneficiado mantenha 
a sua habitação no prédio durante o período pelo qual o benefício foi concedido. O requisito da «per-
manência» efectiva no prédio objecto da isenção tem sobretudo a ver com o período que se segue ao 
reconhecimento da isenção, pois a habitação no prédio deve durar em todo o período de isenção do IMI. 
Se durante esse período desaparecerem os pressupostos em que se baseava o benefício, caso em que 
o beneficiado está obrigado a comunicar tal situação à Administração Fiscal (cfr. artigo 9º do EBF), o 
benefício extingue -se. Por isso, a única obrigação que o artigo 46º do EBF impõe ao beneficiado com 
a isenção do IMI é que habite, de forma real e efectiva, o seu prédio.

Durante o período de duração da isenção, a administração tributária deve controlar se o beneficiado 
mantém a sua habitação nesse prédio. O n.º 5 do artigo 65º do CPPT estabelece que «sem prejuízo das 
sanções contra -ordenacionais aplicáveis, a manutenção dos efeitos de reconhecimento do benefício 
dependem de o contribuinte facultar à administração fiscal todos os elementos necessários ao controlo 
dos pressupostos de que esta não disponha». No caso da isenção do IMI, os elementos necessários são 
todos aqueles que provem que o beneficiado mantém a sua morada normal no prédio isento desse im-
posto. São os factos justificativos de que o centro da sua vida pessoal está localizado em tal prédio.

Curiosamente, o acto impugnado refere -se a um certo número dessas condições, ao referir que 
«por habitar, residir ou viver, frequentar, entende -se a utilização de um local onde se confeccionam 
refeições, se recebem e se confraterniza com amigos, onde se praticam actos de higiene, e se dorme, 
tudo com alguma regularidade» (alínea e) dos factos provados). Todavia, não disse que tais condições 
pessoais não se verificavam, ficando -se apenas pelo facto da «morada em cadastro dos contribuintes 
ser diferente do local da situação do prédio».

Ora, não se pode dizer que o controlo da manutenção dos pressupostos da concessão do benefício 
fiscal foi o mais adequado. A circunstância de no registo de contribuintes a morada dos recorridos não 
ter sido actualizada, a seu pedido ou oficiosamente (cfr. 19º n.º 6 da LGT), não é indício suficiente de 
que eles não habitavam no prédio. Se a administração tivesse investigado a situação, como se impunha, 
certamente que teria chegado à conclusão que os recorridos desde o início da isenção tiveram como 
residência habitual, própria e permanente, a fracção autónoma sobre que incidia a isenção (alínea h) 
dos factos provados).

O facto da morada constante do cadastro dos contribuintes ser diferente do local da situação do 
prédio não justificava, por si só, que os recorridos habitavam nessa outra morada. É que, com o acto de 
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reconhecimento do benefício fiscal ocorreu necessariamente a “mudança de domicílio”, e por conse-
guinte, desde essa data a administração fiscal tinha ao seu dispor elementos sobre a residência habitual 
dos recorridos. Digamos que o pedido do reconhecimento da isenção do IMI tem inerente uma mu-
dança de domicílio, pelo que, a administração tributária não podia continuar a considerar os recorridos 
residentes num domicílio que já tinham abandonado. Os procedimentos administrativos de reconhe-
cimento e de controlo dos pressupostos do benefício fiscal poderiam conduzir a que a administração 
fiscal rectificasse oficiosamente o domicílio fiscal dos recorridos ou, pelo menos, em concretização do 
princípio da colaboração recíproca enunciado no artigo 59º da LGT, que lhes solicitasse a correcção 
da morada constante no registo central de contribuintes.

Tanto basta, cremo -lo bem, para justificar a improcedência do recurso.
4. Pelo exposto, acordam os juízes da Secção do Contencioso do Supremo Tribunal Administrativo, 

em negar provimento ao recurso.
Custas pela recorrente.

Lisboa, 23 de Novembro de 2011. — Lino Ribeiro (relator) — Valente Torrão — Dulce Neto. 

 Acórdão de 23 de Novembro de 2011.

Assunto:

Impugnação judicial. Imposto do selo. Isenção. artigo 120.º alínea e) do CPEREF. 
Benefício fiscal. Integração analógica. Interpretação extensiva. Hipoteca. (Não) 
Inconstitucionalidade.

Sumário:

 I — As normas que estabelecem isenções de imposto são normas tributárias com na-
tureza de benefícios fiscais, independentemente de se encontrarem contidas em 
diploma de carácter especificamente tributário ou avulsas em diplomas dedicados 
a outras matérias.

 II — O princípio constitucional da legalidade tributária, na sua vertente de tipicidade, 
veda a integração analógica de normas de isenção de imposto, embora consinta na 
sua interpretação extensiva, como, aliás, reconhece o legislador ordinário (artigo 
10.º do EBF).

 III — A interpretação extensiva pressupõe que, por via interpretativa, se conclua que o 
legislador “minus dixit quam voluit”, in casu, que quando isentou de imposto do 
selo as providências de reestruturação que consistam na dação em cumprimento 
de bens aos credores ou nas cessão de bens aos credores para extinção dos seus 
créditos (artigo 120.º alínea e) do CPEREF) pretendia igualmente abranger no 
âmbito da isenção a constituição de hipoteca a favor destes.

 IV — Não se descortina violação do princípio da igualdade (artigo 13.º da Constituição 
da República) na isenção de imposto do selo das providências de recuperação 
que consistam na dação em cumprimento de bens da empresa aos credores para 
extinção total ou parcial dos seus créditos ou na cessão de bens da empresa aos 
credores, não estendendo idêntica isenção à constituição de hipoteca a favor dos 
credores, pois que esta consiste numa mera garantia especial de cumprimento das 
obrigações da empresa perante os credores que não contribui para a diminuição 
do passivo.

Processo n.º 592/11 -30.
Recorrente: Sacramento Têxteis, S.A.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Exmª. Srª. Consª. Drª. Isabel Marques da Silva.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

 - Relatório –
1 – SACRAMENTO TEXTEIS, S.A., com os sinais dos autos, recorre para este Supremo Tribunal 

da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, de 22 de Março de 2011, que julgou impro-
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cedente a impugnação por si deduzida contra liquidação de Imposto do Selo no valor de 26.224,39 €, 
apresentando as seguintes conclusões:

I – O legislador, no Dec.Lei 132/93, de 23 de Abril, com a redacção do Dec. Lei 315/98, de 20 de 
Outubro, estabeleceu na Secção VI, a partir do art. 118º, a isenção de emolumentos e benefícios fiscais, 
para as providências integradas ou decorrentes de reestruturação financeira, a que ficassem sujeitas 
as empresas submetidas ao respectivo processo de recuperação;

II – Na situação “sub judice”, foi aprovada a medida de reestruturação financeira, da recorrente, 
no processo de recuperação de empresa a que esteve sujeita, autuado sob o n.º 3743/03.3TJVNF, do 
3º juízo cível de V.N. Famalicão;

III – Para garantia dos credores, a referida medida, homologada por sentença, englobou a hipo-
teca dos imóveis da recorrente, a favor dos credores que votaram favoravelmente;

IV – No cumprimento dessa obrigação judicial, a recorrente outorgou a respectiva escritura 
notarial de hipoteca, tendo -lhe sido liquidado imposto de selo, no valor de 26.224,39E;

V – Dessa liquidação apresentou a recorrente reclamação graciosa, que veio a ser indeferida, 
em 20/11/2009;

VI – Seguidamente, a recorrente apresentou a impugnação, ora recorrida, em 21/12/2009;
VII – A Mmª juiz “a quo”, na sua douta decisão, julgou não provada e improcedente a impugna-

ção, mantendo a liquidação referida na conclusão IV;
VIII – Fundamentalmente, a douta decisão recorrida entendeu que a recorrente pretende uma 

interpretação analógica e integração de lacuna, ao querer abrangida pela alínea e), do art. 120.º, do 
CPEREF, a constituição de hipoteca sobre imóveis, decorrente da medida de reestruturação financeira, 
supra referida, mas que tal não se aplica ao caso concreto, por imprevista, trazendo à colação o n.º 4 
do art. 11º, da LGT e art. 9.º, para concluir pela proibição da via interpretativa;

IX – Ora, no caso vertente (aplicação da alínea e), do art. 120.º, do CPEREF) não se trata de uma 
norma tributária, referida na LGT, mas sim de uma disposição contida em processo especial (o CPE-
REF) que se destina a incentivar a actividade empresarial, como decorre do supracitado preâmbulo;

X – Claramente, o legislador pretendeu dispensar do pagamento do imposto do selo as operações 
sobre imóveis, que se inserissem no âmbito de uma providência de recuperação da empresa, citando, 
expressamente, a dação, em cumprimento, de bens da empresa e a cessão de bens aos credores (art.
º 120.º, e) do CPEREF);

XI – No espírito de incentivo empresarial, que motivou o legislador, é, obviamente, um sinal con-
trário, liquidar -se imposto de selo, aquando da realização de uma escritura de hipoteca, precisamente 
a prevista medida de recuperação aprovada;

XII – As previsões do legislador, nomeadamente a isenção do imposto de selo, para a cessão e 
a dação de bens, no âmbito de uma medida de reestruturação financeira, inserida da recuperação da 
recorrente, englobariam, forçosamente, a eventual hipótese de as acompanhar com eventuais hipotecas, 
que constituem operações de menor disposição/transmissão/afectação imobiliária;

XIII – O incentivo inerente à isenção do imposto do selo, querido pelo legislador, deixaria de fazer 
sentido, se fosse desconsiderado nas operações intermédias conducentes à cessão ou dação, previstas 
na alínea e), do art.º 120.º, do CPEREF;

XIV – Simplesmente, o legislador não viu necessidade de enumerar todas as operações imobiliá-
rias, hierarquicamente inferiores à dação ou cessão de bens, como o penhor, a hipoteca, a reserva de 
propriedade, etc., por ficarem, obviamente, abrangidas;

XV – Neste contexto, a integração de eventual lacuna, na situação “sub judice”, não contende 
com qualquer princípio fiscal;

XVI – A douta decisão recorrida, além do mais, fez uma interpretação inconstitucional da alínea e), 
do art. 120.º, do Dec. Lei 132/93, de 23 de Abril, violando o princípio da igualdade, ao excluir da 
isenção do imposto de selo a hipoteca, deliberada, judicialmente, no processo de recuperação de em-
presa da recorrente, desincentivando a sua recuperação, ao manter a obrigatoriedade do pagamento 
de uma liquidação desse imposto, no valor de 26.244,39€, contra isenções de outras empresas, para 
as quais se deliberou a isenção da cessão e da dação em cumprimento;

XVII – Ou, a manter -se o entendimento de que a hipoteca não está concluída nas operações 
(dação e cessão previstas na citada alínea e)), tal norma é, notoriamente, inconstitucional, porque 
admite beneficiar quem pratica actos mais onerosos, relativamente a outros de menos densidade 
jurídica imobiliária, no âmbito de um diploma que visa incentivar a recuperação da actividade 
empresarial.

Termos em que, substituindo -se a douta decisão recorrida, por outra que julgue a impugnação 
judicial totalmente procedente, anulando a liquidação e a cobrança do imposto de selo em causa, no 
valor de 26.224,39 €, com as legais consequências, designadamente, o reembolso da recorrente desse 
montante, acrescido dos juros legais, desde a data da liquidação, far -se -á inteira JUSTIÇA!

2 – Não foram apresentadas contra -alegações.
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3  - O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal emitiu parecer nos seguintes 
termos:

Objecto do recurso: sentença declaratória da improcedência da impugnação judicial deduzida 
contra decisão de indeferimento de reclamação graciosa apresentada contra liquidação de imposto 
de Selo no montante de € 26 224,39

FUNDAMENTAÇÃO
1. Constituem providências de recuperação da empresa a concordata, o acordo de credores, a 

reestruturação financeira e a gestão controlada (art. 4.º CPEREF)
O legislador do Decreto -Lei n.º 123/93, 23 Abril (diploma de aprovação do Código dos Processos 

Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência - CPEREF) pretendeu eliminar “alguns encargos 
de carácter fiscal ou parafiscal relacionados com os negócios jurídicos susceptíveis de constituírem o 
meio de recuperação aprovado pelos credores, tendo nomeadamente em vista o imposto do selo (...)” 
(cfr. preâmbulo n.º 10 sublinhado da responsabilidade do signatário)

Concretizando esta intenção foram isentas de imposto do selo a dação em cumprimento de bens 
da empresa e a cessão de bens aos credores, enquanto providências de recuperação da empresa visando 
a sua reestruturação financeira (arts. 88º nº1 als. d) e e) e 120º alínea e) CPEREF)

A hipoteca não constitui um meio de recuperação da empresa, nem sequer uma providência de 
reestruturação financeira, antes uma garantia especial a favor dos credores, instrumental para o 
sucesso daquela.

A enunciada intenção do legislador manteve -se, tendo actual expressão no art. 129º Código 
da Insolvência e da Recuperação de Empresas (CIRE) que reproduz, substancialmente, o texto do 
art. 120.º CPEREF (cf. preâmbulo do CIRE n.º 49)

Neste contexto não existe lacuna a integrar mediante interpretação analógica, por forma a incluir 
a hipoteca dos imóveis da empresa a recuperar no âmbito da isenção fiscal.

Sem prescindir, uma eventual lacuna seria insusceptível de integração analógica, porquanto as 
isenções são medidas de carácter excepcional constantes de normas tributárias incluídas na reserva 
relativa da assembleia da República (arts. 103.º n.º 2 e 165º n.º 1 alínea i) CRP RC/97; art. 11º nº4 
LGT; art. 9º EBF)

2. Uma interpretação extensiva da norma de isenção constante do art. 120º alínea e) CPEREF, 
por forma a abranger a hipoteca na sua previsão deve ser recusada, porque o preâmbulo do diploma 
de aprovação claramente anuncia que o legislador pretendeu limitar as isenções aos negócios jurídicos 
que constituíam os meios de recuperação da empresa, com exclusão das garantias associadas.

3. As distintas naturezas da dação em cumprimento de bens da empresa e da cessão de bens aos 
credores (providências de recuperação) e da hipoteca (garantia especial de cumprimento das obrigações 
da empresa perante os credores) justificam o diferente tratamento fiscal, em consonância com o princí-
pio constitucional da igualdade, na vertente do tratamento diferente de situações de natureza diferente.

CONCLUSÃO
O recurso não merece provimento.
A sentença impugnada deve ser confirmada.
Notificadas as partes do parecer do Ministério Público (fls. 84 a 86 dos autos) veio a recorrente 

responder nos termos de fls. 87 e 88, concluindo que face à total ausência de ponderação jurídico -social 
do teor do douto parecer do Dim.º MP, deverá improceder a respectiva “CONCLUSÃO”.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
 - Fundamentação  -
4 – Questões a decidir
São as de saber se bem decidiu a sentença recorrida ao considerar não abrangida pela norma de 

isenção prevista no artigo 120.º alínea e) do Código do Processo Especial de Recuperação de Empresas 
e da Falência (CPEREF) o imposto do selo devido pela constituição de hipoteca a favor dos credores 
que tenham votado favoravelmente a reestruturação financeira da empresa e bem assim se a interpre-
tação sufragada na sentença recorrida e a norma do artigo 120.º alínea e) do CPEREF, interpretada no 
sentido de excluir a hipoteca constituída no âmbito da reestruturação aprovada da isenção de imposto 
do selo, é inconstitucional por violação do princípio da igualdade.

5 – Na sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga objecto de recurso foram fixados 
os seguintes factos:

1. O 2º cartório notarial de Vila Nova de Famalicão, na sequência de celebração de escritura de 
hipoteca, liquidou à impugnante Imposto de selo no valor de 26 224,39 €, conforme consta da conta 
n.º 9 de 25.10.2004 (fls. 76 dos PA apenso aos autos);

2. Em 03.12.2004, a liquidação foi objecto de reclamação graciosa, a qual veio a ser indeferida, 
por despacho do Director de Finanças Adjunto, em 20.11.2009, a qual foi notificada em 04.12.2009, 
conforme consta de fls. 99 e 100 do PA apenso aos autos;

3. Em 25.10.2004, no 2º cartório notarial de Vila Nova de Famalicão, a impugnante em cum-
primento da assembleia de Credores, na qual foi aprovada medida de recuperação, no Processo de 
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Recuperação de Empresa n. 3743/03.3TJVNF, foi celebrada hipoteca voluntária sobre vários prédios 
urbanos, a favor de alguns credores melhor identificados na respectiva escritura que consta de fls. 58 
a 64 do PA, apenso aos autos e aqui se dá por reproduzida;

4. A impugnante foi objecto de um Processo Especial de Recuperação de Empresa n. 3743/03.3TJVNF, 
correu termos no Terceiro Juízo cível do Tribunal Judicial de Vila Nova de Famalicão, cuja sentença 
homologatória transitou em julgado 06.08.2004

5. A presente impugnação foi apresentada em 21.12.2009
6 – Apreciando.
6.1 Das operações abrangidas pela isenção prevista na alínea e) do artigo 120.º do Código de 

Processo Especial de Recuperação de Empresas e da Falência (CPEREF)
A sentença recorrida, a fls. 44 a 47 dos autos, julgou não provada e improcedente a impugnação 

deduzida pela ora recorrente, mantendo a liquidação de imposto do selo impugnada, por ter entendido 
não estar abrangida pela isenção prevista na alínea e) do artigo 120.º do CPEREF, na redacção do 
Decreto -Lei n.º 315/98, de 20 de Outubro, a constituição de hipoteca de bens para garantia dos credores 
reconhecidos em processo de recuperação que tenham votado favoravelmente a reestruturação.

Depois de reproduzir o disposto no artigo 120.º do CPEREF e de salientar que a alínea e) do 
art. 120.º contempla unicamente a dação em cumprimento de bens da empresa e a cessão de bens aos 
credores, considerou a sentença recorrida que a impugnante pretende (...) uma interpretação analógica 
da referida norma, fazendo para tal apelo ao preâmbulo do diploma que aprovou o CPEREF, interpre-
tação esta que não seria, contudo, de fazer, porque a situação em apreço não estaria abrangida sequer 
no espírito da lei (daí que o artigo 269.º do Código da Insolvência e da Recuperação de Empresa, que 
revogou o CPEREF, também a não contemple) e a analogia estaria, para além do mais vedada, ex vi do 
disposto no n.º 4 do art. 11º da LGT e art. 9.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF) – cfr. sentença 
recorrida a fls. 45 e 46 dos autos.

Discorda do decidido a recorrente, alegando, em síntese, que a alínea e), do art. 120.º, do CPE-
REF não se trata de uma norma tributária, referida na LGT, mas sim de uma disposição contida em 
processo especial (o CPEREF) que se destina a incentivar a actividade empresarial, como decorre do 
supracitado preâmbulo e que decorre deste que claramente, o legislador pretendeu dispensar do paga-
mento do imposto do selo as operações sobre imóveis, que se inserissem no âmbito de uma providência 
de recuperação da empresa, citando, expressamente, a dação, em cumprimento, de bens da empresa 
e a cessão de bens aos credores (art.º 120.º, e) do CPEREF), mas que englobariam, forçosamente, a 
eventual hipótese de as acompanhar com eventuais hipotecas, que constituem operações de menor 
disposição/transmissão/afectação imobiliária, pois que o incentivo inerente à isenção do imposto 
do selo, querido pelo legislador, deixaria de fazer sentido, se fosse desconsiderado nas operações 
intermédias conducentes à cessão ou dação, previstas na alínea e), do art.º 120.º, do CPEREF, daí 
que simplesmente, o legislador não tenha visto necessidade de enumerar todas as operações imobi-
liárias, hierarquicamente inferiores à dação ou cessão de bens, como o penhor, a hipoteca, a reserva 
de propriedade, etc., por ficarem, obviamente, abrangidas, daí que a integração de eventual lacuna, 
na situação “sub judice”, não contende com qualquer princípio fiscal.

O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal pronuncia -se no sentido da con-
firmação da sentença recorrida, pois que entende não existir lacuna a integrar mediante interpretação 
analógica, por forma a incluir a hipoteca dos imóveis da empresa a recuperar no âmbito da isenção 
fiscal, mas, mesmo que existisse, uma eventual lacuna seria insusceptível de integração analógica, 
porquanto as isenções são medidas de carácter excepcional constantes de normas tributárias incluídas 
na reserva relativa da assembleia da República (arts. 103.º n.º 2 e 165º n.º 1 alínea i) CRP RC/97; 
art. 11º nº4 LGT; art. 9º EBF), não havendo igualmente de proceder à interpretação extensiva da 
norma de isenção constante do artigo 120.º alínea e) do CPEREF, porque o preâmbulo do diploma de 
aprovação claramente anuncia que o legislador pretendeu limitar as isenções aos negócios jurídicos 
que constituíam os meios de recuperação da empresa, com exclusão das garantias associadas, mais se 
pronunciando no sentido da não inconstitucionalidade da interpretação sufragada na sentença recorrida 
e da que se venha a adoptar no sentido da não inclusão da hipoteca no âmbito da isenção, pois que as 
distintas naturezas da dação em cumprimento de bens da empresa e da cessão de bens aos credores 
(providências de recuperação) e da hipoteca (garantia especial de cumprimento das obrigações da 
empresa perante os credores) justificam o diferente tratamento fiscal, em consonância com o princípio 
constitucional da igualdade, na vertente do tratamento diferente de situações de natureza diferente.

Vejamos.
Em matéria de benefícios fiscais, como em matéria de incidência tributária ou da definição de 

tipos legais de crimes (fiscais ou outros), não há, por definição, lacunas, pois as situações não previstas 
como isentas de imposto (como as não sujeitas a imposto ou as não descritas como crimes) estão, pura e 
simplesmente, fora do âmbito da norma de isenção (ou de incidência, ou punitiva, consoante os casos), 
mercê do especial vigor que o princípio da legalidade, na sua vertente de tipicidade (tributária  - arti-
gos 103.º n.º 2 da Constituição e penal – artigo 29.º n.º 1 da Constituição) assume nestes domínios.
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A integração analógica encontra -se, pois, vedada naquelas matérias mercê do princípio constitu-
cional da legalidade, sendo as afirmações concordantes do legislador ordinário nesse sentido – contidas, 
no domínio tributário, nos artigos 11.º, n.º 4 da Lei Geral Tributária e (actual) 10.º do Estatuto dos 
Benefícios Fiscais (EBF), meros corolários daquelas normas constitucionais (reconhecendo, embora, 
ser esta a doutrina tradicional, CASALTA NABAIS admite, porém, que o legislador – mas não o juiz 
ou a Administração  - não estará, ele próprio, impedido de admitir, dentro de certos limites, a integração 
de lacunas nas matérias sujeitas à reserva de lei, nos casos em que tal se justifique mercê de uma ade-
quada e equilibrada ponderação dos bens jurídico -constitucionais em presença  - cfr. JOSÉ CASALTA 
NABAIS, Direito Fiscal, 6.ª ed., Coimbra, Almedina, 2010, pp. 214/215).

Não é, pois, constitucionalmente permitido ao juiz integrar uma suposta lacuna existente numa 
norma tributária de isenção.

As normas que estabelecem isenções de imposto – do Selo ou de qualquer outro imposto – são, 
obviamente, normas tributárias, com natureza de benefícios fiscais, independentemente de se encon-
trarem contidas em diploma de carácter especificamente tributário ou avulsas em diplomas dedicados 
a outras matérias, pois que não é a inclusão da norma num diploma não especificamente tributário que 
lhe retira (ou lhe atribui) natureza tributária, antes as suas características próprias.

Os benefícios fiscais podem visar a promoção de objectivos extra -fiscais em domínios muito 
diversos, incluindo o fomento empresarial ou o incentivo a empresas em dificuldades, auxiliando 
a respectiva recuperação. São, aliás, os fins extra -fiscais que prosseguem – que sempre se deverão 
assumir como constitucionalmente valiosos e protegidos – que justificam a derrogação ao princípio 
da generalidade da tributação que a atribuição de benefícios fiscais, enquanto desvio ao regime de 
tributação -regra (cfr. o conceito de benefício fiscal constante do n.º 1 do artigo 2.º do EBF), necessa-
riamente implicam. Daí que não seja igualmente o fim extra -fiscal prosseguido pelo benefício fiscal 
que descaracterize como fiscal a norma que o atribua, pois que é da própria natureza dos benefícios 
fiscais prosseguirem fins extra -fiscais.

Assim, ao contrário do alegado, o artigo 120.º do CPEREF constitui uma norma tributária de 
isenção de imposto do selo, em relação à qual se encontra constitucionalmente vedada a integração 
pelo intérprete de supostas lacunas, mercê do princípio da legalidade tributária, na sua vertente de 
tipicidade dos benefícios.

Não se encontra, porém, constitucionalmente vedada a possibilidade de interpretação extensiva 
– como, aliás, expressamente o admite a parte final do artigo 10.º do EBF  -, daí que se se concluir que 
a letra da lei se quedou aquém do seu espírito, haverá que adequar a letra ao respectivo espírito por 
via da interpretação extensiva (sobre a interpretação extensiva na doutrina tradicional, pressuposta 
pelo nosso legislador, cfr. BAPTISTA MACHADO, Introdução ao Direito e ao Discurso Legitimador, 
13.ª reimpressão, Coimbra, Almedina, 2002, pp. 185/186).

Pressuposto para assim operar é, contudo, a demonstração de que o legislador minus dixit quam 
voluit, in casu, que quando o legislador, na alínea e) do artigo 120.º do CPEREF isentou de imposto 
do selo, quando a ele se encontrassem sujeitas, as seguintes providências de recuperação da em-
presa: e) A dação em cumprimento de bens da empresa e a cessão de bens aos credores, previstas nas 
alíneas d) e e) do n.º 1 do artigo 88.º e no artigo 93.º, bem como no n.º 1 do artigo 100.º, quis também 
abranger as hipotecas constituídas a favor dos credores que votassem favoravelmente as medidas de 
reestruturação financeira.

Sucede, contudo, que, ao contrário do alegado, não se vê que tenha estado no espírito do legislador 
abranger a constituição de hipoteca a favor dos credores, mesmo que instrumental relativamente às 
providências de recuperação decretadas, da isenção do imposto do selo que expressamente concedeu 
à dação em cumprimento de bens da empresa e à cessão de bens aos credores.

Do trecho do preâmbulo do CPEREF invocado pela recorrente em apoio da sua pretensão  - o seu 
n.º 10 – o que decorre é que o legislador, com o objectivo de evitar penalizações indevidas ou graves 
inconvenientes para as operações jurídicas, económicas ou financeiras em que pode desdobrar -se o 
processo de recuperação, afastou alguns encargos de carácter fiscal ou parafiscal relacionados com os 
negócios jurídicos susceptíveis de constituírem o meio de recuperação aprovado pelos credores, tendo 
nomeadamente em vista o imposto do selo, a contribuição autárquica, o imposto municipal da sisa e os 
próprios emolumentos devidos pelos actos (sublinhado nossos). Ora, no domínio do imposto do selo, os 
encargos de carácter fiscal relacionados com os negócios jurídicos susceptíveis de constituírem o meio 
de recuperação que o legislador terá querido afastar, isentando -os de imposto, terão sido apenas as provi-
dências de recuperação previstas no artigo 120.º do CPEREF, a saber: a) A emissão de letras ou livranças 
nos termos do artigo 71.º; b) A constituição da nova sociedade, prevista no n.º 1 do artigo 80.º; c) As mo-
dificações dos prazos de vencimento ou das taxas de juro dos créditos, previstas na alínea c) do n.º 1 do 
artigo 88.º, bem como no n.º 1 do artigo 100.º; d) Os aumentos de capital, as conversões de créditos em 
capital e as alienações de capital, previstos no n.º 2 do artigo 88.º, bem como nos n.ºs 1 e 2 do artigo 100.º; 
e) A dação em cumprimento de bens da empresa e a cessão de bens aos credores, previstas nas alíne-
as d) e e) do n.º 1 do artigo 88.º e no artigo 93.º, bem como no n.º 1 do artigo 100.º; f) A realização de 
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operações de financiamento, o trespasse ou a cessão da exploração de estabelecimentos da empresa, 
a constituição de sociedades e a transferência de estabelecimentos comerciais, a venda, permuta ou 
cessão de elementos do activo da empresa, bem como a locação de bens, previstos, respectivamente, 
nas alíneas b), c), e), f) e g) do n.º 1 do artigo 101.º

Ora, enquanto a dação em cumprimento de bens da empresa e a cessão de bens aos credores 
constituem, nos termos das alíneas d) e e) do n.º 1 do artigo 88.º do CPEREF, providências de rees-
truturação financeira, com incidência no passivo da empresa, tal não se verifica com a constituição de 
hipoteca, que constitui apenas uma garantia especial a favor dos credores que, em si mesma, em nada 
contribui para a diminuição do passivo, não havendo, pois, indícios de ter sido intenção do legislador de 
as abranger pela isenção de imposto do selo. Acresce que, nos termos do n.º 1 artigo 93.º do CPEREF 
tanto a cessão, como a dação, enquanto providências de reestruturação, só podem recair sobre bens 
livres e desonerados, não o sendo aqueles sobre os quais incide hipoteca, daí que a constituição destas 
não possa ter -se sequer como prévia ou instrumental relativamente àquelas outras providências de 
reestruturação.

O critério legal para a atribuição da isenção de imposto do selo não foi, pois, ao contrário do 
alegado, o de constituírem operações de maior ou menor disposição/transmissão/afectação imobili-
ária, antes o de constituírem providências de recuperação que diminuem o passivo da empresa, daí 
que a argumentação da recorrente não logre demonstrar carecer a letra da lei de qualquer interpretação 
extensiva, por forma a abranger a constituição de hipoteca a favor dos credores da isenção de imposto 
do selo prevista na alínea e) do artigo 120.º do CPEREF.

Não há, pois, o que censurar à sentença recorrida, que bem julgou.
6.2 Da alegada inconstitucionalidade da interpretação sufragada pela sentença recorrida e do en-

tendimento segundo o qual a norma do artigo 120.º alínea e) do CPEREF, exclui a hipoteca constituída 
no âmbito da reestruturação aprovada da isenção de imposto do selo.

Alega também a recorrente que a douta decisão recorrida, além do mais, fez uma interpretação 
inconstitucional da alínea e), do art. 120.º, do Dec. Lei 132/93, de 23 de Abril, violando o princípio da 
igualdade, ao excluir da isenção do imposto de selo a hipoteca, deliberada, judicialmente, no processo 
de recuperação de empresa da recorrente, desincentivando a sua recuperação, ao manter a obrigato-
riedade do pagamento de uma liquidação desse imposto, no valor de 26.244,39€, contra isenções de 
outras empresas, para as quais se deliberou a isenção da cessão e da dação em cumprimento, bem como 
que a manter -se o entendimento de que a hipoteca não está concluída nas operações (dação e cessão 
previstas na citada alínea e)), tal norma é, notoriamente, inconstitucional, porque admite beneficiar 
quem pratica actos mais onerosos, relativamente a outros de menos densidade jurídica imobiliária, no 
âmbito de um diploma que visa incentivar a recuperação da actividade empresarial.

O princípio da igualdade (artigo 13.º da Constituição da República) proíbe tratamento o desigual 
de situações merecedoras de igual tratamento, ou seja, proíbe discriminações de tratamento, diferen-
ciações sem fundamento material bastante.

Não se vê, contudo, que isentar de imposto do selo as providências de recuperação que consistam 
na dação em cumprimento de bens da empresa aos credores para extinção total ou parcial dos seus 
créditos ou na cessão de bens da empresa aos credores – providências de recuperação com incidência 
no passivo da empresa, diminuindo -o (artigo 88.º n.º 1 alíneas d) e e) do CPEREF), não estendendo 
idêntica isenção à constituição de hipoteca a favor dos credores (mera garantia especial de cumprimento 
das obrigações da empresa perante os credores que não contribui para a diminuição do passivo, antes 
reforçando a garantia de cumprimento perante aqueles), constitua tratamento desigual de situações 
merecedoras de igual tratamento, pois que no primeiro caso estamos perante formas de extinção da 
obrigação de pagamento dos créditos e na hipoteca os créditos subsistem, pelo que o fim visado com 
as primeiras – diminuição do passivo – não é minimamente alcançado com a hipoteca.

Assim, como bem diz o Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal, as distintas 
naturezas da dação em cumprimento de bens da empresa e da cessão de bens aos credores (providências 
de recuperação) e da hipoteca (garantia especial de cumprimento das obrigações da empresa perante 
os credores) justificam o diferente tratamento fiscal, em consonância com o princípio constitucional 
da igualdade, na vertente do tratamento diferente de situações de natureza diferente.

Improcede, deste modo, a arguição de inconstitucionalidade.
Pelo exposto se conclui que o recurso não merece provimento.
 - Decisão  -
7  - Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do Su-

premo Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso, confirmando a sentença recorrida.
Sem custas, pois a recorrente delas está isenta (artigo 4.º, n.º 1, alínea t) do Regulamento das 

Custas Processuais.

Lisboa, 23 de Novembro de 2011. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Francisco Rothes — Va-
lente Torrão. 
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 Acórdão de 23 de Novembro de 2011.

Assunto:

Princípio do juiz natural. Princípio da plenitude da assistência do juiz. Nulidade 
processual.

Sumário:

 I — A audiência de julgamento no âmbito de uma acção declarativa que corra os seus 
termos num tribunal judicial, tem o seu termo com o julgamento da matéria de 
facto, nos termos enunciados no artigo 653.º do Código de Processo Civil.

 II — O princípio da plenitude da assistência dos juízes radica na imperatividade de 
tal julgamento da matéria de facto só poder ser realizado pelos juízes que tenham 
assistido a todos os actos de instrução e discussão praticados na audiência final 
(art.º 654.º, n.º 1 ex vi art.º 652.º, n.ºs 3 a 7 do CPC).

 III — A prolação de sentença constitui uma fase distinta da do julgamento da matéria de 
facto, consistindo na aplicação do direito à causa (658.º a 661.º do CPC), sendo 
eventualmente precedida de uma outra fase, igualmente singular, de discussão do 
aspecto jurídico da causa pelos mandatários (art.º 657.º do CPC).(…)

 IV — Não ocorre violação do princípio do juiz natural se, por questões relativas à 
elevada pendência processual na área fiscal, entendeu o legislador, criar juízos 
liquidatários especialmente vocacionados para a recuperação dos processos na 
área tributária fazendo -o através do Decreto -Lei n.º 182/2007, de 9 de Maio, 
que no artigo 5º dispõe: “2  - Transitam para o Juízo Liquidatário do Tribunal 
Administrativo e Fiscal do Porto, aquando da sua instalação, todos os processos 
pendentes da competência do tribunal tributário que deram entrada no Tribunal 
Administrativo e Fiscal do Porto até 31 de Dezembro de 2005.”

 V —  Aconteceu, apenas, uma redistribuição ope legis, e não ocorreu qualquer acto 
discricionário. Foram abrangidos naquela transição, genericamente todos os 
processos pendentes previsto naquele diploma e não este ou aquele processo, não 
este ou aquele tipo de processo, mas todos os processos pendentes da competência 
do tribunal tributário que deram entrada no Tribunal Administrativo e Fiscal do 
Porto até 31 de Dezembro de 2005.

 VI  — No caso, ainda que não tenha sido o mesmo juiz que esteve presente na inquirição 
da testemunha e que depois fixou a matéria de facto e aplicou o direito não cumpre 
analisar se, ocorreu ou não a violação princípio da plenitude da assistência do 
juiz, bem como do princípio da imediação, já que o depoimento da única testemu-
nha inquirida nos autos não foi relevado pelo que a questão suscitada, em última 
análise, está prejudicada.

Processo n.º 643/11 -30.
Recorrente: Olga T. Rego, Lda.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Ascensão Lopes.

Acordam, em conferência, nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Admi-
nistrativo

1 - RELATÓRIO
OLGA T. RÊGO, LDA., contribuinte fiscal n.º 502 477 024, com sede na Avenida Fernão de 

Magalhães, 2615, Porto, deduziu impugnação judicial visando a liquidação adicional de IRC referente 
ao ano de 1997, no montante de 6.523.118$00.

Alegou, em síntese, a ilegalidade da liquidação, por ilegalidade na aplicação de métodos indici-
ários.

Por sentença de 30 de Janeiro de 2009, proferida no Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, 
foi julgada improcedente a impugnação, mantendo -se a liquidação supra referida.

Reagiu a impugnante requerendo a declaração de nulidade dos autos, peticionando a anulação 
da decisão bem como a repetição da produção da prova ou em alternativa que se entregue o processo 
para decisão ao Juiz que assistiu à produção da prova. Isto porque no seu entender deu -se a violação do 
princípio do juiz natural e do princípio da plenitude da assistência do juiz. Tudo isto por ter constatado 
que a decisão sobre a matéria de facto foi proferida por magistrado que não assistiu à sua produção.
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O EMMP no Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto emitiu parecer no sentido do indeferimento 
da pretensão da impugnante.

Por decisão de 19 de Agosto de 2009, o Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto foi o requeri-
mento indeferido.

Não se conformando, a impugnante interpôs o presente recurso para o Tribunal Central Admi-
nistrativo Norte, que por decisão de 19 de Maio de 2011, se declarou incompetente em razão da hie-
rarquia entendendo ser competente este Supremo Tribunal Administrativo para onde os autos foram 
remetidos.

A alegação de recurso integra as seguintes conclusões:
A  - Integra violação do princípio do juiz natural e princípio da plenitude da assistência do juiz, 

determinando nulidade insuprível dos autos, por violação do disposto no art.º 32º n.º 9 e 268º n.º 4 
da CRP, a prolação de sentença em processo de impugnação judicial por magistrado diverso do que 
esteve presente na diligência de produção de prova testemunhal, não obstante haver da mesma registo 
magnético;

Termos em que deve ao presente recurso ser concedido provimento, e em conformidade, revogada 
a decisão recorrida, sendo proferido Acórdão que determine a procedência da alegação de nulidade, 
como é de JUSTIÇA

A recorrida não contra -alegou.
O EMMP neste Supremo Tribunal não emitiu parecer.
Foram colhidos os vistos legais.
2 - FUNDAMENTAÇÃO
O Tribunal a quo deu como provada a seguinte factualidade:
a) A impugnante, “Olga T. Rêgo, Lda.”, foi alvo de uma acção inspectiva efectuada pelos Servi-

ços de Inspecção Tributária, em cumprimento da ordem de serviço n.º 3855, em virtude de a firma se 
encontrar em situação de “não declarante” em sede de IRC e IVA relativamente ao exercício de 1997 
(cf. doc. de fls. 8 a 11 do processo administrativo, doravante apenas PA  - relatório da inspecção que 
aqui se dá por integralmente reproduzido).

b) Da dita acção inspectiva resultaram, através do recurso a métodos indirectos, correcções à 
matéria tributável em sede de IRC, e o apuramento de IVA em falta (cf. doc. de fls. 8 a 11 do PA).

c) A impugnante foi notificada em 26/05/1998, para apresentar a sua escrita, todavia na data 
marcada para o efeito (03/06/1998) e dado o atraso na escrituração, a impugnante foi notificada para 
efectuar a sua regularização. Findo o prazo verificou -se que os livros “Diário” e “Razão” apenas se 
encontravam escriturados até 31/12/1996 (cf. relatório).

d) Face à situação descrita em c) a AT procedeu à determinação do lucro tributável com o recurso 
a métodos indiciários, de acordo com o disposto no art. 51º do CIRC, e à presunção do volume de 
negócios, nos termos do art 84º do CIVA, liquidando, assim, o imposto em falta nos moldes descritos 
no relatório da inspecção que aqui se tem por reproduzido.

e) Foi fixada matéria tributável e imposto, sujeita a IRC e IVA, respeitante ao exercício de 1997, 
nos montantes de 14.396.526$00 e 4.284.684$00, respectivamente, apuradas com recurso a métodos 
indirectos.

f) Foi emitida a liquidação adicional de IRS n.º 8310012283, no montante de PTE: 6.523.118$00 
(cf. doc. 22 do PA).

3 – DO DIREITO
A questão a decidir é meramente de direito e consiste em saber se integra violação do princípio 

do juiz natural e princípio da plenitude da assistência do juiz, determinando nulidade insuprível dos 
autos, por violação do disposto no artº 32º n.º 9 e 268 n.º 4 da CRP, a prolação de sentença em processo 
de impugnação judicial por magistrado diverso do que esteve presente na diligência de produção de 
prova testemunhal, não obstante haver da mesma registo magnético.

Para a recorrente foi violado o princípio do juiz natural porque ocorreu a prolação da sentença e 
julgamento da matéria de facto por juiz diverso, do magistrado que assistiu à produção de prova e pelas 
mesmas razões também terá, na sua óptica, havido a violação do princípio da imediação e plenitude 
da assistência do juiz.

Por sua vez o EMMP junto do TAF do Porto defendeu que não houve violação do princípio do 
juiz natural porque este princípio tem por finalidade evitar a designação arbitrária de um juiz ou de um 
tribunal para decidir um caso submetido a juízo, e sustenta a sua posição com a invocação do acórdão do 
Supremo Tribunal de Justiça, de 12 de Junho de 2008, proferido no Proc. n.º 08P1771. Acrescenta que 
no caso sub judice nada disso se passou, o que aconteceu foi que o juiz que proferiu a sentença não foi 
o mesmo que procedeu à inquirição das testemunhas, em consequência de distribuição (redistribuição 
no caso) de processos ocorrida com o diploma legal que criou os tribunais Liquidatários.

No despacho de sustentação a meritíssima juíza a quo concordando com o parecer do Ministério 
Público, no essencial esgrime os mesmos argumentos e chega à mesma conclusão, decidindo indeferir 
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o requerimento que a ora recorrente havia apresentado com vista à declaração de nulidade da decisão 
com fundamento na violação dos princípios supra referidos.

Vejamos:
No fundo são duas as violações que a recorrente invoca:
Primeiro, a violação do principio do juiz natural consagrado no artº 32º da Constituição da Re-

pública e,
Segundo, violação do principio da plenitude da assistência do juiz, bem como o princípio da 

imediação, consagrados no art.º 654.º nº1 do CPC.
Quanto à questão da pretensa violação do princípio do juiz natural, desde já se adianta que a recorrente 

não tem razão. Não tem razão porque como é referido no acórdão de 12 de Junho de 2008, do Supremo 
Tribunal de Justiça, proferido no Proc. n.º 08P1771, “O princípio do juiz natural, com consagração cons-
titucional  -(3)., visa assegurar o direito fundamental dos cidadãos a que as causas sejam julgadas por tri-
bunal previsto como competente por lei anterior, e não por tribunal ad hoc criado ou tido como competente
O princípio do juiz natural tem por finalidade, pois, evitar a designação arbitrária de um juiz ou de um 
tribunal para decidir um caso submetido a juízo, assim se assegurando a imparcialidade dos juízes e 
dos tribunais, excluindo os instituídos ad hoc, ad causam suspectus. O que importa essencialmente não 
é a competência individualizada de um determinado tribunal para o caso concreto, proibindo -se que 
a causa venha a ser submetida a tribunais diferentes dos que eram competentes à data da prática dos 
factos que constituem o objecto do processo, mas tão -só que em razão daquela causa ou de categorias 
de causas a que ela pertence sejam criados post factum tribunais de excepção ou a definição individu-
alizada da competência, o desaforamento ou a nomeação dos juízes por qualquer forma discricionária 
 - (4).”, também Gomes Canotilho e Vital Moreira (in Constituição da República Portuguesa anotada 
3ª edição Coimbra Editora, 1993 pag. 207) se referem ao que chamam principio do juiz legal em anota-
ção ao então n.º 7 do artº 32º da CRP, dizendo “O princípio do juiz legal (nº 7) consiste essencialmente 
na predeterminação do tribunal competente para o julgamento, proibindo a criação de tribunais ad 
hoc ou a atribuição da competência a um tribunal diferente do que era legalmente competente à data 
do crime.” De referir que o artº 32º da CRP se refere ao processo criminal, mas obviamente se aplica 
mutatis mutandis aos outros processos, nomeadamente o processo tributário.

Ora, o que aconteceu no caso dos autos é completamente distinto. Sucedeu que, por questões 
relativas à elevada pendência processual na área fiscal, entendeu o legislador, criar juízos liquidatários 
especialmente vocacionados para a recuperação dos processos na área tributária e fê -lo através do Decreto-
-Lei n.º 182/2007, de 9 de Maio, que no artigo 5º dispõe: “2  - Transitam para o Juízo Liquidatário do 
Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, aquando da sua instalação, todos os processos pendentes da 
competência do tribunal tributário que deram entrada no Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto até 
31 de Dezembro de 2005.” Aconteceu, portanto, uma redistribuição ope legis, e não ocorreu qualquer 
acto discricionário. Foram abrangidos naquela transição, todos os processos pendentes previstos naquele 
diploma e não este ou aquele processo, não este ou aquele tipo de processo, mas todos os processos 
pendentes da competência do tribunal tributário que deram entrada no Tribunal Administrativo e Fiscal 
do Porto até 31 de Dezembro de 2005.

Falece, portanto, razão a recorrente quanto a esta alegada violação do princípio do juiz natural.
Quanto à alegada violação do princípio da plenitude da assistência do juiz, bem como o princípio 

da imediação, com o fundamento de que não foi o mesmo juiz que assistiu ao depoimento da testemunha 
que fixou a matéria de facto e proferiu depois a decisão.

Cumpre desde já referir que não se acompanha a fundamentação expressa pela meritíssima juíza 
a quo no seu despacho de sustentação quando ali deixou expresso que: “(...) não se mostra violado o 
princípio da imediação da prova, primeiro porque não estamos na presença de audiência de discussão 
e julgamento, mas sim de mera inquirição de testemunhas, e segundo porque os depoimentos colhidos 
encontram -se registados em suporte magnético (...)”, pois que, não tem razão a mesma Magistrada, 
relativamente à afirmação de não se está perante uma audiência de discussão e julgamento para concluir 
que, nomeadamente por esse facto não havia violação do princípio da imediação. Dizem -nos Antunes 
Varela, J. Miguel Bezerra e Sampaio e Nora, (in Manual de Processo Civil Coimbra Editora 2ª edição 
1985, pag. 657 -658)” A imediação consiste no contacto directo entre o julgador (quem decide a acção), as 
partes e as testemunhas (quem fornece os principais elementos de prova que interessam à decisão).

Esse contacto directo, imediato, principalmente entre o juiz e a testemunha, permite ao responsável 
pelo julgamento captar uma série valiosa de elementos (através do que pode perguntar, observar e 
depreender do depoimento, da pessoa e das reacções do inquirido) sobre a realidade dos factos que a 
mera leitura do relato escrito do depoimento não pode facultar.

No registo manuscrito ou dactilografado das assentadas todos os depoimentos são iguais e 
inalteráveis (o das respostas firmes e seguras e o das respostas vacilantes e arrancadas a ferros pelo 
advogado ou pelos juízes)“.

Também este Supremo Tribunal se tem pronunciado sobre esta problemática. A este propósito 
cita -se por todos o acórdão de 12 de Maio de 2011, do STA (1ª secção) Proc. n.º 109/10, que refere: 
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“Vejamos, pois, não sem antes prevenir que na reapreciação da prova produzida no Tribunal a quo 
haverá que proceder com prudência uma vez que, como a jurisprudência deste STA tem afirmado, “o 
registo magnético da prova, pela sua própria natureza não pode reproduzir todas as circunstâncias em 
que um determinado depoimento se processou, não podendo explicitar tudo aquilo que é perceptível 
apenas através do concretizar do princípio da imediação da prova, deste modo não revelando todos 
os elementos que, porventura, tivessem sido susceptíveis de influenciar a convicção do tribunal da 1.ª 
instância, assim não tornando acessível ao Tribunal Superior o controlo de todo o processo que habi-
litou o tribunal “a quo” a decidir como decidiu, o que tudo aconselha um particular cuidado aquando 
do uso pelo tribunal «ad quem» dos poderes de reapreciação dos pontos controvertidos da matéria de 
facto ...” (Acórdão de 18 -06 -2003, rec. 1188/02).

O ilustre professor Antunes Varela já em 1985 referia os aspectos que só a imediação entre as 
testemunhas e o juiz possibilitava apreender, ainda sem o registo magnético é certo, mas actualmente, 
já com a possibilidade da existência do registo magnético vemos que hoje é jurisprudência pacifica 
neste Supremo Tribunal que mesmo com o registo magnético não se conseguem apreender determinadas 
realidades que só a imediação entre o juiz e a testemunha permite, quando o juiz profere a decisão de 
acordo com a sua livre convicção, essa convicção foi formada não só com o que lhe foi dito mas tam-
bém como foi dito. Ainda assim, o princípio da imediação sofria limitações, pois em tempos não muito 
distantes, mas em que não existia a nova tecnologia da videoconferência, sempre se utilizou a inquirição 
por carta precatória concretizada em meios escritos ou áudio que não proporcionavam a imediação na 
sua plenitude do juiz julgador com a testemunha mas ainda assim valorizados e aproveitados na busca 
da verdade material influenciando a fixação do probatório e a realização da justiça.

Nesta matéria temos como referência o parecer de 02/07/2009 (disponível em http://www.csm.
org.pt/ficheiros/pareceres/parecer09_14.pdf subscrito por Joel Timóteo Ramos Pereira na qualidade de 
Adjunto do Gabinete de Apoio ao Vice -Presidente e aos Membros do CSM, assim sumariado na parte 
que nos interessa:

I – A audiência de julgamento no âmbito de uma acção declarativa que corra os seus termos num 
tribunal judicial, tem o seu termo com o julgamento da matéria de facto, nos termos enunciados no 
artigo 653.º do Código de Processo Civil.

II – O princípio da plenitude da assistência dos juízes radica na imperatividade de tal julgamento 
da matéria de facto só poder ser realizado pelos juízes que tenham assistido a todos os actos de instrução 
e discussão praticados na audiência final (art.º 654.º, n.º 1 ex vi art.º 652.º, n.ºs 3 a 7 do CPC).

III – Os princípios subjacentes da imediação, oralidade e concentração impõem que seja o tribunal 
(singular ou colectivo) perante o qual foi efectivada a discussão da causa que profira decisão sobre a 
matéria de facto julgada provada e não provada, circunscrevendo -se a esta matéria o aludido princípio 
da plenitude da assistência dos juízes.

IV – Razão por que, se durante a discussão e julgamento se verificar alguma das circunstâncias 
referidas nos n.ºs 2 e 3 do art.º 654.º do CPC, têm de repetir -se todos os actos anteriormente praticados 
perante outro tribunal (juiz), não sendo nesse caso valorável o registo fonográfico que tiver havido.

V – A prolação de sentença constitui uma fase distinta da do julgamento da matéria de facto, 
consistindo na aplicação do direito à causa (658.º a 661.º do CPC), sendo eventualmente precedida de 
uma outra fase, igualmente singular, de discussão do aspecto jurídico da causa pelos mandatários (art.
º 657.º do CPC).(…)

Contudo, no caso em apreço, não releva saber se ocorreu a violação princípio da plenitude da 
assistência do juiz, bem como do princípio da imediação, pelo facto de não ter sido o mesmo juiz que 
esteve presente na inquirição da testemunha e depois se pronunciou decidindo a causa, incluindo a 
matéria de facto que resultou da inquirição dessa única testemunha, pois que o depoimento da única 
testemunha inquirida nos autos não foi relevado e sendo assim a questão suscitada, em última análise, 
está prejudicada.

Com efeito, na sentença a fls.160 e 160 verso, diz -se o seguinte, “A testemunha inquirida só tomou 
conhecimento com as contas da impugnada em 1999/2000, por ter feito um estudo sobre a situação da 
empresa, mas reportado aos anos de 1999 a 2001, ou seja, um período posterior ao imposto liquidado 
e em crise nos presentes autos, facto pelo qual não foi dada relevância ao seu depoimento.”

Ora, quando a meritíssima juíza a quo fixou os factos, a que posteriormente aplicou o direito, 
não plasmou nem teve em conta os factos que se pretenderam provar através da testemunha inquirida, 
porque o conhecimento que a mesma testemunha tinha da realidade da empresa era posterior ao período 
em questão  - o exercício de 1997. Logo, o depoimento da testemunha não se revelou determinante e 
não foi tido em conta na sentença. Foi como se ele não tivesse existido. Tendo em consideração que 
na sentença a juíza não lhe prestou relevância por versar sobre um período diferente daquele em que 
os factos que deram origem aos autos se passaram, então, tendo sido ela ou não, a ouvir a testemunha, 
nada mudaria. Dito de outro modo, os princípios da plenitude da assistência do juiz, bem como o 
princípio da imediação, ainda que tivessem sido observados não tinham relevância, para a solução do 
presente pleito.



2152

Dispõe o n.º 1 do artº 201º do CPC que “(...) a prática de um acto que a lei não admita, bem como 
a omissão de um acto ou de uma formalidade que a lei prescreva, só produzem nulidade quando a lei 
o declare ou quando a irregularidade cometida possa influir no exame ou na decisão da causa”.

No caso destes dois princípios plasmados no artº 654º do CPC, a sua omissão não é penalizada 
automaticamente pela lei com a nulidade. E já se verificou que não tendo dado relevância ao depoi-
mento, este também não influiu na decisão da causa.

Pelo exposto e com os fundamentos expressos deve ser julgado improcedente o presente re-
curso.

4 - DECISÃO:
Pelo exposto acordam os juízes deste STA em negar provimento ao recurso confirmando a decisão 

recorrida.
Custas a cargo da recorrente.

Lisboa, 23 de Novembro de 2011. — Ascensão Lopes (relator) — Lino Ribeiro — Casimiro 
Gonçalves. 

 Acórdão de 23 de Novembro de 2011.

Assunto:

Reclamação de decisão do órgão da execução fiscal. Subida ao tribunal tributário. 
Perda da utilidade da reclamação.

Sumário:

 I — Pretendendo -se com a reclamação evitar a penhora de bens com fundamento em 
que a execução se encontra extinta, a apreciação em diferido da reclamação faria 
perder o seu efeito útil que é o de evitar uma penhora ilegal.

 II — Sendo assim, a reclamação deve subir imediatamente ao tribunal tributário para 
o conhecimento do respectivo mérito.

Processo n.º 709/11 -30.
Recorrente: Francisco Alexandre Lacerda Chaló.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Valente Torrão.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. Francisco Alexandre Lacerda Chalo, com os demais sinais nos autos, veio recorrer da decisão 
do Mmº Juiz do TAF de Penafiel que julgou improcedente a reclamação contra a decisão do órgão da 
execução fiscal que, nos autos de execução fiscal n.º 3565199401023446 e apensos, o notificou para a 
entrega do livrete e do título de registo de propriedade do veículo com matrícula 75 -79 -SH, apresen-
tando, para o efeito, alegações nas quais conclui:

1ª) Tendo o recorrente reclamado de decisão do Serviço de Finanças que decide prosseguir com 
execução fiscal, penhorando bens, ignorando e desrespeitando sentença proferida pelo TAF de Penafiel, 
estamos perante facto que por si só não carece de invocação de prejuízo irreparável.

2ª) Estamos perante situação que forçosamente provoca prejuízo irreparável ao recorrente uma 
vez que, desde logo, frustra totalmente a legítima expectativa criada com a procedência da sua oposição 
deduzida.

3ª) O tribunal pode e deve conhecer da escandalosa violação do direito do recorrente, da clara 
ilegalidade cometida pelo Serviço de Finanças.

4ª) Ao admitir -se que não existe prejuízo irreparável e que não se está perante uma situação em 
que a apreciação da reclamação determina a sua perda de utilidade, está a negar -se a força de uma 
sentença transitada em julgado.

Termos em que, nos melhores de Direito que Vªs Ex.cias doutamente suprirão, deve o presente 
recurso merecer provimento e consequentemente revogada a sentença recorrida, com todas as conse-
quências legais.

2. O Mº Pº não emitiu parecer.
3. Colhidos os vistos legais cabe agora decidir.
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4. Com interesse para a decisão foram dados como provados em 1ª instância os seguintes fac-
tos:

1º) O ora reclamante foi notificado para proceder à entrega do livrete e título de registo de propriedade 
do veículo com a matrícula 75 -79 -SH, no âmbito de processo de execução fiscal n.º 35651999401023446 
e apensos.

2º) O reclamante respondeu, demonstrando que a execução se encontra extinta desde 25 de Feve-
reiro de 2009, por força da sentença proferida nos autos de oposição com o n.º 1895/06.9 à execução 
fiscal.

5. De acordo com as conclusões das alegações, a única questão a apreciar no presente recurso é 
a de saber se a reclamação da decisão do órgão da execução fiscal deveria ter subido imediatamente 
ou em diferido ao tribunal tributário.

5.1. É certo que, a final, o Mmº Juiz recorrido decidiu julgar improcedente a reclamação, nos 
seguintes termos:

“Atento o exposto e sem necessidade de mais considerações, julgo improcedente a presente re-
clamação de Actos do Órgão de Execução Fiscal, interposta por Francisco Almeida Lacerda Chalo, 
mantendo -se o despacho reclamado”.

Poderia isto dar a entender ter conhecido do mérito da impugnação.
Porém, verifica -se que a sentença recorrida dedicou 3 folhas (v. fls. 533/536) a tentar justificar a 

subida da reclamação ao tribunal em diferido, concluindo que a mesma deve “ser devolvida ao Serviço de 
Finanças competente para prosseguimento dos ulteriores termos do processo de execução fiscal”.

Então, das duas uma: ou se considera a existência de nulidade por contradição entre os fundamentos 
e a decisão (artº 668º, n.º 1, alínea b) do CPC), a qual não é de conhecimento oficioso; ou se entende 
ter existido um mero lapso na parte final da decisão já que no espírito do decisor estava a baixa dos 
autos ao órgão da execução fiscal.

Propendemos aqui para entender que o Mmº Juiz não se exprimiu correctamente na parte final 
da sentença, pois que estaria no seu espírito manter o despacho reclamado, uma vez que a subida dos 
autos apenas seria em diferido.

5.2. Posto isto, vejamos então se os autos de reclamação deveriam ter subido imediatamente 
 - como subiram  - ou se deverão subir em diferido.

O recorrente entende que os autos sobem imediatamente, uma vez que foi decidido prosseguir 
com execução fiscal, penhorando bens, ignorando e desrespeitando sentença proferida pelo TAF de 
Penafiel. Estamos, por isso, perante situação que forçosamente provoca prejuízo irreparável ao recor-
rente frustrando totalmente a legítima expectativa criada com a procedência da sua oposição deduzida. 
A não apreciação imediata da reclamação determina a sua perda de utilidade.

A decisão recorrida, por sua vez, entendeu que não se verificavam os requisitos legais para a 
subida imediata.

Vejamos então.
Como é sabido, a reclamação de decisão do órgão da execução fiscal sobe, em regra, depois de 

realizadas a penhora e a venda (artº 278º, n.º 1 do CPPT).
A reclamação, todavia, subirá imediatamente quando a reclamação se fundamentar em prejuízo 

irreparável causado por qualquer das seguintes ilegalidades:
a) Inadmissibilidade da penhora dos bens concretamente apreendidos ou da extensão com que 

foi realizada;
b) Imediata penhora dos bens que só subsidiariamente respondam pela dívida exequenda;
c) Incidência sobre bens que, não respondendo, nos termos do direito substantivo, pela dívida 

exequenda, não deviam ter sido abrangidos pela diligência;
d) Determinação da prestação de garantia indevida ou superior à devida.
e) Erro na verificação ou graduação de créditos. (artº 278º, n.º 3 citado).
E, de acordo com a jurisprudência reiterada e uniforme deste Supremo Tribunal, a estas ilegalidades 

há que equiparar quaisquer outras de relevância semelhante em termos de garantia do direito à tutela 
judicial efectiva previsto na Constituição – artº 268º, n.º 4”. (Acórdão do STA (2ª Secção), de 22.09.2004 
– Recurso n.º 897/04 -30), considerando -se ainda que a reclamação deverá subir imediatamente sempre 
que a sua retenção a torne completamente inútil, isto é, quando o prejuízo eventualmente decorrente 
daquela decisão não possa ser reparado com a subida em diferido. (Acórdão do STA, 2ª Secção, de 
23 -05 -2007 - Processo n.º 0374/07).

No caso dos autos, o recorrente veio alegar que foi efectuada penhora de bens seus em processo 
de execução fiscal extinto. Ora, a ser assim, e não cabendo agora aqui apreciar o mérito da reclamação, 
até porque nos parece existirem no processo factos relevantes para a decisão que não foram levados ao 
probatório, se os autos não subirem imediatamente, o recorrente verá bens seus penhorados ilegalmente, 
sendo certo que a sua pretensão de evitar a penhora ou de a execução prosseguir perderá o efeito útil.

Assim, os autos de reclamação deveriam subir imediatamente  - como subiram  - ao tribunal tribu-
tário para conhecimento do respectivo mérito.
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6. Nestes termos e pelo exposto concede -se provimento ao recurso, revogando -se a decisão re-
corrida e ordenando -se a baixa dos autos ao tribunal recorrido para, fixado o pertinente probatório, se 
conhecer do mérito da reclamação.

Sem custas.

Lisboa, 23 de Novembro de 2011. — Valente Torrão (relator) — Dulce Neto — Lino Ribeiro. 

 Acórdão de 23 de Novembro de 2011.

Assunto:

Tempestividade. Declaração de substituição.

Sumário.

 I — A declaração de substituição não é uma circunstância posterior que por si só 
determine a invalidade da liquidação efectuada com base na primeira declaração 
de IRS.

 II — O que pode originar a invalidade dessa liquidação não é a declaração de substitui-
ção em si, mas a decisão que sobre ela for tomada pela administração tributária, 
pois só com esta decisão é se poderá saber se a liquidação impugnada se deve ou 
não manter ab initio na ordem jurídica.

 III — Não dispondo a LGT e o CPPT regras sobre a invalidade do acto tributário, são 
de aplicar as normas do CPA, mais especificamente os artigos 133º a 136º, de 
onde resulta que os actos administrativos só excepcionalmente são nulos.

 IV — A ilegalidade por deficiência nos pressupostos de facto da liquidação é cominada 
com a sanção da anulabilidade.

Processo n.º 717/11 -30.
Recorrente: António Pereira Barbosa.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Lino Ribeiro.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo

1. António Pereira Barbosa, com os demais sinais nos autos, interpõe recurso jurisdicional do des-
pacho que, com fundamento na extemporaneidade, indeferiu liminarmente a impugnação que deduziu 
da liquidação de IRS relativa ao ano 2004, no valor de €153.031,55.

Nas alegações, apresentou as seguintes conclusões:
a) Começa por se relevar o facto de no sistema pdf do serviço de finanças de Lisboa se verificar 

que à presente data o recorrente apenas é devedor do montante de € 1.430,06, referente ao IRS de 2004, 
ora impugnado, tudo cfr. documento que se junta e que se dá por integralmente reproduzido para todos 
os devidos efeitos legais (doc. n.º 1);

b) Bem como na informação obtida junto do SFL do domicilio fiscal do contribuinte, pelo que se 
requer desde já a clarificação sobre a actualização do montante em divida do IRS de 2004 do recorrente, 
a requerer junto do RFP junto do STA 2ª secção de contencioso tributário, ou, junto do DRMP junto 
deste mesmo tribunal.

c) Pois, podendo tratar -se desta actualização de montante em divida de IRS de 2004 da aceitação 
da declaração de substituição de rendimentos de 2004 do recorrente, cfr. documento que se encontra 
junto aos autos com a p.i. de impugnação judicial.

d) A douta sentença recorrida erra na apreciação da questão prévia e incidental como seja o prazo 
de caducidade para apresentação da impugnação judicial em juízo, uma vez que o recurso à impugnação 
judicial não se esgota nos prazos p. no art. 102º, n.º 1, alínea a), do CPPT, conforme alega e fundamenta 
a douta decisão recorrida, a qual se baseou na nulidade da liquidação realizado pelo SFL.

e) Uma vez que “in casu” se trata de um acto nulo, cfr. arts. 133º e 135º do CPA, e sendo um acto 
tributário uma factispecie do acto administrativo, então temos que o recurso à verificação da nulidade 
é arguível a todo o tempo, sempre com recurso e respeito pelo prazo geral de prescrição, que no prazo 
de lei especial tributária, se encontra p. no art. 48 da LGT (8 anos), sendo este o aplicável “in casu”, 
pelo que a impugnação judicial do recorrente neste caso pode ser acolhida por tempestiva.
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f) Relevando -se ainda que o prazo de oito anos conta -se da data do facto gerador, o que sendo o 
caso dos autos é no exercício de 2004, com notificação ao recorrente para pagamento voluntário pela 
liquidação notificada e recepcionada em 27.08.2007, o que se pode aceitar por tempestivo.

g) Ora, o recorrente entende estar perante uma causa de nulidade do acto tributário e como tal 
devia ter sido apreciado pela douta decisão recorrida, e estando perante um caso de nulidade a mesma 
não preclude o direito de caducidade de recurso judicial à impugnação tributário pelo recorrente.

h) Verifica -se mesmo que se o recorrente entrega uma declaração de substituição dos rendimentos 
de 2004, cfr. doc. junto aos autos com a p.i. de impugnação judicial, a verdade é que abalou o princípio 
legal da verdade declarativa do contribuinte, tendo que ser aceite este novo facto tributário, ou, em 
alternativa, devendo o mesmo ser indeferido pelo competente SFL o que não se verificou “in casu”.

i) Contudo, tal facto não se verificou, a verdade é que o SFL aceitou a declaração de substituição, a 
qual se encontra ainda em apreciação, do recorrente relativa aos rendimentos declarados no seu IRS de 
2004, o que realiza que a declaração fiscal do recorrente se encontra precludida por um facto tributário 
posterior com as suas inerentes vicissitudes tributárias, mas a sentença recorrida não apreciou estes 
factos pelo que violou a omissão de pronuncia e assim deve ser revogada.

j) No caso “sub judice” estamos face a uma apelação pois a decisão prolatada no saneador co-
nheceu “de merites”.

k) Quando se conheça directamente do pedido o despacho saneador assume, para todos os efeitos, 
o valor de uma sentença e como tal é designado.

l) Se é assim, face ao teor do artigo 659º, n.º 2 do C.P.C., deveria o Sr. Juiz “a quo” discriminar 
os factos que considera provados aplicando, “a posteriori”, as normas jurídicas inerente ao caso “sub 
judicio”.

m) É que, só perante esta indicação discriminada dos factos provados, este Tribunal de recurso 
pode entrar na apreciação e julgamento do interposto do saneador — sentença do tribunal requerido.

n) E tal indicação tem de ser explícita.
o) A fixação da matéria de facto, feita a fls. 74 e segs. do saneador — sentença sob censura, não 

obedece aos termos legalmente exigíveis.
p) E que não é suficiente remeter -se para documentos junto aos autos se nada se explicar quanto 

ao conteúdo dos mesmos.
q) Para além do mais qualquer documento tem de ser interpretado podendo dele extrair -se, em 

matéria de facto, elemento ou elementos que não sejam iguais para todos os que se debrucem sobre 
ele, com escopo de aferir o seu conteúdo.

r) E esta posição dominante que se tem firmado no nosso mais alto Tribunal, na esteira do 
Ac. do S.T.J. de 31/10/91 dado à estampa no B.M.J. 410/680 e onde ancoram diversos arrestos poste-
riores daquele tribunal.

s) A sentença enferma de vício que a inquina.
t) Por força do estatuído no art. 712º do C.P.C., deste tribunal de 2ª instância pode anular a decisão 

da matéria de facto mesmo “ex officio”.
u) Não achando descriminada a factualidade tida por assente, não pode esta Relação exercer esse 

poder censório.
v) Por outro lado não pode substituir -se à P Instância para declarar quaisquer factos provados 

— vide nesse sentido o Acórdão da Relação de Coimbra de 19/04/88 no B.M.J. 376/673.
w) Este poder da Relação ancora na impossibilidade do tribunal conhecer o objecto de recurso 

— erros da decisão da matéria de direito — na ausência dos necessários pressupostos de facto que 
aqueles vícios se pressupõem — vide Anselmo de Castro “in Direito Processual Civil Declaratório, 
Vol. 3 pág. 137.

x) Opina no mesmo sentido Rodrigues Bastos nas “Notas ao Vol. 3º pág. 336 onde diz “expressis 
verbis” — “A razão deste largo poder de conhecimento do tribunal é fácil de se compreender se se 
tiver em conta que o juízo sobre a correcta aplicação das normas legais se torna impossível de fazer se 
a matéria de facto não for suficientemente inteligível”

y) Assim, nos termos e pelos fundamentos expendidos deve anular -se o saneador — sentença 
apelado devendo o Mº Juiz “a quo” elencar (em obediência aos ditames legais), a matéria fáctica e 
prolatar em conformidade nova decisão que proceda à adequada subsunção “de june” da factualidade 
elencada.

1.2 Não houve contra -alegações.
1.3. O Ministério Público emitiu parecer no sentido da incompetência do tribunal em razão da 

matéria para conhecer do recurso.
2. A sentença deu como assente os seguintes factos:
A) O impugnante foi notificado da liquidação de IRS n.º 5003887423, relativa ao ano de 

2004, no montante de €153.031,55, e cujo prazo para pagamento voluntário terminou em 27 -8 -2007 
(cfr. documento de cobrança, certidão de divida e despacho do órgão de execução fiscal, a fls. 27 e 45 
a 51 dos autos);
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B) Para cobrança coerciva do imposto mencionado na alínea antecedente, o Serviço de Finanças 
de Lisboa 10 instaurou o processo de execução fiscal n.º 3255200701056972, no âmbito do qual foi o 
ora impugnante citado em 6 -11 -2007 (cfr. certidão de dívida, despacho, A/R e requerimento do exe-
cutado, a fls. 47 a 53 dos autos);

C) A petição inicial da presente impugnação judicial deu entrada no Serviço de Finanças de Lisboa 
10 via fax, ali recebido no dia 10 -11 -2009 (cfr. folha de rosto da petição inicial, a fls. 4 dos autos).

3. Comecemos pela questão da competência do tribunal levantada pelo Ministério Público.
No seu parecer, o Ministério Público diz que a competência em razão da matéria pertence ao 

TCAS, porquanto a sentença é totalmente omissa quanto à circunstância de ter sido apresentada uma 
declaração de substituição, quanto ao facto de contra o impugnante correr uma execução fiscal na fase 
da venda de bens penhorados e quanto ao valor pela qual corre termos tal execução, que é bastante 
inferior ao da liquidação impugnada.

Mas, para a questão decidida na sentença recorrida, que foi a extemporaneidade da impugnação, 
parece que tais factos não se mostram relevantes. Se efectivamente foi apresentada uma declaração 
de substituição e se a quantia exequenda não é a mesma que a constante da liquidação impugnada, a 
admitir -se que o facto tributário é o mesmo, então só pode ter havido substituição ou revogação do acto 
impugnado. Nessa eventualidade, e não tendo sido solicitada a modificação objectiva da instância, o 
processo de impugnação teria que ser extinto por impossibilidade superveniente da lide.

Portanto, o facto do recorrente continuar a dizer que apresentou uma declaração de substituição, 
sem provar sequer que sobre ela tenha sido emitido qualquer acto de conteúdo diferente do impugnado, 
nenhuma relevância tem para o decurso da impugnação. E nem se diga, como sugere o Ministério Público, 
que essa eventualidade pode ter como consequência a “convolação” da impugnação em reclamação, 
pois desconhece -se de que acto da administração fiscal irá o recorrente reclamar. Se for o que decidiu a 
declaração de substituição, pode haver reclamação graciosa, mas não se pode dizer que existiu erro na 
forma de processo utilizada relativamente à impugnação da primeira liquidação; se pretende reclamar 
de qualquer acto proferido no processo de execução, os fundamentos da impugnação não se prestam a 
servir de fundamento a actos dessa natureza.

Daí que, também a questão prévia levantada pelo recorrente não tenha qualquer relevância para 
o problema da tempestividade da impugnação. O recorrente começa por dizer que no sistema informá-
tico dos serviços de finanças apenas é devedor de €1.430,06, o que faz presumir que a declaração de 
substituição que apresentou terá sido aceite. Como referimos, se tal aconteceu, houve substituição ou 
revogação parcial da liquidação impugnada. Mas enquanto não se demonstrar no processo que assim 
ocorreu, o que compete ao recorrente fazer, nenhuma consequência daí se pode extrair.

O recorrente diz também que a sentença padece de omissão de pronúncia pelo facto de não se 
ter pronunciado sobre os efeitos da apresentação da declaração de substituição da declaração de IRS 
de 2004. Mas, estando em causa saber se a impugnação foi ou não tempestiva, não se vê qual o in-
teresse em se dar como provado que foi apresentada uma declaração de substituição e apreciar -se os 
efeitos dessa declaração na relação jurídica tributária. Apenas a decisão que vier a ser tomada sobre 
essa declaração é que eventualmente poderá ter reflexos na instância impugnatória. Mas para isso é 
necessário que a impugnação tenha sido tempestivamente interposta, pois se não o é, a procedência 
dessa excepção prejudica a possibilidade de modificação objectiva da instância em consequência da 
substituição do acto impugnado.

Para reexaminar a sentença recorria, não há pois necessidade de mexer na matéria de facto dada 
como assente, e por isso mesmo mantêm -se a competência do STA para apreciar a única questão que 
foi julgada na sentença recorrida, ou seja, a intempestividade da impugnação.

O recorrente não põe em causa que foi notificado do acto de liquidação de IRS de 2004 e que o 
prazo de pagamento voluntário terminou em 27/8/2007. Não só aceita esse facto nas conclusões das 
alegações, como juntou a fls. 27 dos autos documento comprovativo de que foi notificado da liquida-
ção impugnada. De resto, resulta dos autos que o recorrente também foi citado em 6/11/2007 para a 
execução fiscal da liquidação impugnada, que em 5/12/2007 solicitou o pagamento em prestações, o 
que foi diferido; que em 25/9/2008 fez pagamentos por conta da dívida exequenda; e que em 28/7/2009 
solicitou a reavaliação da sua situação, face ao incumprimento do plano de pagamento em prestações 
(cfr. doc. de fls. 45 a 63).

A censura que o recorrente faz à sentença recorrida é o facto de não se ter considerado que as ile-
galidades imputadas ao acto impugnado são sancionadas com a nulidade e não com a anulabilidade.

E esta é a questão fulcral no processo, sobre a qual importa tomar posição.
Pois bem, lendo a petição inicial não se descortina quais são as ilegalidades que o impugnante 

imputa ao acto de liquidação. Nenhum dos elementos estruturais do acto tributário impugnado foi 
posto em causa pelo impugnante. Nenhum “vício” lhe imputou, quer quanto ao procedimento e forma, 
quer quanto aos pressupostos e respectivo conteúdo. O impugnante apenas invoca que, relativamente 
ao IRS de 2004 apresentou em 10/11/2009, o mesmo dia em que apresentou em juízo a impugnação 
judicial, uma “declaração de substituição”, dado ter constado que a declaração anual que apresentara 
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não tinha levado em conta os custos do exercício no valor de 199.104,98€. Como essa declaração altera 
a realidade subjacente ao acto impugnado, este padece de ilegalidade.

Percebe -se perfeitamente o desígnio do impugnante: perante a eventualidade da venda dos bens 
penhorados no processo de execução fiscal em curso, impugnou o acto de liquidação, com a prestação 
de garantia, tendo em vista a suspensão da execução fiscal. O pedido que faz é isso mesmo: «que se 
julgue procedente, por provada, a impugnação judicial deduzida pelo ora executado, e a imediata 
suspensão, provisória, da penhora dos bens realizados, até à liquidação final do imposto de IRS de 
2004 através da decisão final da declaração de substituição».

Simplesmente, não é pelo facto de se ter iniciado um novo de procedimento tributário visando 
alterar o acto impugnado que este deixa de ser um acto legal. A questão central a decidir no processo 
impugnatório é a validade do acto tributário impugnado, questão esta que deve ser resolvida por 
referência aos factos existentes e às normas vigentes no momento da sua produção. Se o acto era 
válido, não se tornou inválido por entretanto ter sido apresentado uma declaração de rendimentos 
em substituição da que serviu de base ao acto impugnado. Em regra, as superveniências que surjam 
na pendência do processo impugnatório não são atendíveis, por não influírem sobre a questão da 
validade do acto impugnado. O que pode acontecer é que a decisão que for tomada sobre a nova 
declaração ter como efeito a alteração ou revogação do acto impugnado, implicando a modificação 
ou extinção da instância.

No entender do impugnante, a liquidação de 2004 é um acto nulo, “em virtude do acto su-
perveniente levado ao conhecimento do tribunal, como sendo a declaração de substituição dos 
rendimentos do recorrente de 2004”. Ou seja, a liquidação não é inválida por circunstâncias con-
temporâneas com a sua emanação, por vícios originários, mas por factos posteriores que podem 
influir na sua estrutura a ponto de lhe determinar uma invalidade. A declaração de substituição 
funcionaria como circunstância posterior que por si só determinaria a invalidade superveniente 
da anterior liquidação.

Mas não é isso que acontece.
A declaração de substituição dá a conhecer factos novos que não eram conhecidos ou não foram 

tomados em conta no momento da emanação do acto de liquidação, muito embora já então eram ac-
tuais. A administração tributária vai proceder a um novo juízo sobre material de facto que já existia, 
procurando de novo enquadrá -lo nas normas tributárias. Caso seja dada relevância aos novos factos 
constantes da declaração de substituição, há efectivamente um “vício originário” da legalidade da 
liquidação efectuada com base na declaração substituída. Se houver uma nova decisão, ela assentará 
numa realidade factual que inicialmente não foi considerada, e por isso mesmo pode -se enquadrar tal 
decisão como revogação de acto ilegal. Mas, o que pode originar a invalidade dessa liquidação não é a 
declaração de substituição em si, mas a decisão que sobre ela for tomada pela administração tributária. 
Só com esta decisão é se poderá saber se a liquidação impugnada se deve ou não manter ab initio na 
ordem jurídica.

Relativamente à liquidação impugnada, o impugnante não identifica qual a parte do acto que se 
encontra lesada. A declaração de substituição por si só não tem virtualidade para demonstrar a existên-
cia de erro nos pressupostos de facto em que assentou a liquidação. Ora, sem a individualização das 
ilegalidades, não se pode saber que tipo de reacção a ordem jurídica dita para a lesão. Sem se localizar 
o vício na estrutura do acto, não se pode dizer que a lesão é de tal modo grave que a ordem jurídica se 
recusa a atribuir -lhe a produtividade imediata dos efeitos desejados.

O impugnante diz que o acto é nulo, mas não explica porquê. Invoca o artigo 133º do CPA, mas 
não identifica as categorias de discordância com a ordem jurídica que são sancionadas com essa espécie 
de invalidade. No seu entender, a liquidação de 2004 é um acto nulo, “em virtude do acto superveniente 
levado ao conhecimento do tribunal, como sendo a declaração de substituição dos rendimentos do 
recorrente de 2004”. Parece que no seu entender, havendo uma declaração de substituição, há novos 
factos a ter em conta na matéria colectável, o que significa que a liquidação impugnada é desde logo 
inválida por insuficiência da matéria de facto.

Mas, a admitir -se que se está perante um erro nos pressupostos de facto, patenteado pela declaração 
de substituição, a reacção típica em sede de invalidade não é a nulidade, mas a anulabilidade.

Em via de regra, o acto tributário é apenas anulável. Não dispondo a LGT e o CPPT regras sobre 
a invalidade do acto tributário, são de aplicar as normas do CPA, mais especificamente os artigos 133º 
a 136º, de onde resulta que os actos administrativos só excepcionalmente são nulos. Ora, considerando 
as categorias de invalidade indicadas naquele artigo 133º, a ilegalidade por deficiência nos pressupostos 
de facto não é cominada com a sanção da nulidade. Não se trata de um vício que lese de forma particu-
larmente grave e evidente a ordem jurídica, até porque, se houve erro, ele é exclusivamente imputável 
ao contribuinte que apresentou uma declaração deficiente. De modo que, a existir invalidade por erro 
nos pressupostos de facto, a sanção seria sempre a anulabilidade.
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Tanto basta para se considerar a impugnação judicial foi manifestamente extemporânea, por ter 
sido deduzida muito para além do prazo de 90 dias mencionado no artigo 102º do CPPT: o prazo de 
pagamento voluntário ocorreu em 27/8/2007 e a acção impugnatória deu entrada em 10/11/2009.

4. Pelo exposto, acordam os juízes da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo em negar provimento ao recurso.

Custas pelo recorrente.

Lisboa, 23 de Novembro de 2011. – Lino Ribeiro (relator) – Valente Torrão – Dulce Neto.

Acórdão de 29 de Fevereiro de 2012

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo

António Pereira Barbosa, com os demais sinais nos autos, ao abrigo do artigo 669º do CPC, vem 
solicitar a aclaração do acórdão proferido em 23 de Novembro de 2011, que julgou improcedente o 
recurso jurisdicional que interpôs do despacho que, com fundamento na extemporaneidade, indefe-
riu liminarmente a impugnação que deduziu da liquidação de IRS relativa ao ano 2004, no valor de 
€153.031,55.

Alega, em síntese, que ficou provado que em 2008 entregou uma declaração de substituição 
do IRS de 2004, e que isso tem influência na contagem do prazo de caducidade da impugnação da 
liquidação de 2004, tornado o “prazo muito superior”, pelo que o acórdão é contraditório nesse 
aspecto. Pretende, pois, “uma clarificação quanto à contagem nestes termos do prazo de caducidade 
da impugnação”.

A Fazenda Pública não se pronunciou.
Cumpre decidir.
Se bem se percebe o pedido de aclaração, aquilo que o recorrente pretende é que se reconheça que 

a declaração de substituição do IRS de 2004, efectuada em 2008, teve por efeito imediato a ampliação 
do prazo de caducidade da impugnação da liquidação de 2004, objecto da impugnação.

Todavia, apesar deste novo argumento não constar das conclusões do recurso que efectuou, o qual 
se centrou sobretudo na nulidade do acto impugnado, defendendo que o mesmo podia ser impugnado 
a todo o tempo, o acórdão não deixou se esclarecer suficientemente qual o efeito que a declaração de 
substituição teve na impugnação.

Com efeito, no acórdão refere -se o seguinte: “Se efectivamente foi apresentada uma declaração 
de substituição e se a quantia exequenda não é a mesma que a constante da liquidação impugnada, 
a admitir -se que o facto tributário é o mesmo, então só pode ter havido substituição ou revogação do 
acto impugnado. Nessa eventualidade, e não tendo sido solicitada a modificação objectiva da instância, 
o processo de impugnação teria que ser extinto por impossibilidade superveniente da lide. Portanto, 
o facto do recorrente continuar a dizer que apresentou uma declaração de substituição, sem provar 
sequer que sobre ela tenha sido emitido qualquer acto de conteúdo diferente do impugnado, nenhuma 
relevância tem para o decurso da impugnação”.

E noutra passagem diz -se que “estando em causa saber se a impugnação foi ou não tempestiva, 
não se vê qual o interesse em se dar como provado que foi apresentada uma declaração de substituição 
e apreciar -se os efeitos dessa declaração na relação jurídica tributária. Apenas a decisão que vier a 
ser tomada sobre essa declaração é que eventualmente poderá ter reflexos na instância impugnatória. 
Mas para isso é necessário que a impugnação tenha sido tempestivamente interposta, pois se não o 
é, a procedência dessa excepção prejudica a possibilidade de modificação objectiva da instância em 
consequência da substituição do acto impugnado”.

Quer dizer, o acórdão explica qual a posição que tomou quanto aos efeitos de apresentação da 
declaração de substituindo, de onde facilmente se pode inferir que se considera que não tem por efeito 
ampliar o prazo de caducidade.

Pelo exposto, acordam em indeferir o pedido de aclaração.
Custas pelo recorrente.

Lisboa, 29 de Fevereiro de 2012. — Lino Ribeiro (relator) — Valente Torrão — Ascensão Lo-
pes. 

 Acórdão de 23 Novembro de 2011.

Assunto:

Falta de fundamentação. IMI. Avaliação. Prédio. Coeficiente de localização.
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Sumário:

 I — Um acto encontra -se suficientemente fundamentado quando dele é possível extrair 
qual o percurso cognoscitivo e valorativo seguido pelo agente, permitindo ao 
interessado conhecer, assim, as razões de facto e de direito que determinaram a 
sua prática.

 II — O coeficiente de localização previsto no artigo 42.º do CIMI é um valor aprovado 
por Portaria do Ministro das Finanças sob proposta da CNAPU na fixação do 
qual se têm em consideração, nomeadamente, as seguintes características: acessi-
bilidades, proximidade de equipamentos sociais, serviços de transportes públicos 
e localização em zonas de elevado valor de mercado imobiliário.

 III — Também o zonamento que consiste na determinação das zonas homogéneas a que 
se aplicam os diferentes coeficientes de localização em cada município e as per-
centagens a que se refere o n.º 2 do artigo 45.º do CIMI é aprovado por Portaria 
do Ministro das Finanças sob proposta da CNAPU.

 IV — Neste contexto, a fundamentação exigível para a aplicação destes valores apenas 
se pode circunscrever à identificação geográfica/física dos prédios no concelho 
e freguesia respectivos, ao estabelecimento do coeficiente de localização e das 
percentagens referidas e à invocação do quadro legal que lhe é aplicável.

 V — O facto dos zonamentos concretos, respectivos coeficientes de localização e percen-
tagens aplicáveis, constantes da proposta da CNAPU, não terem sido publicados 
em portaria não lhes retira eficácia, sendo certo que a lei apenas estabelece a 
necessidade das propostas da CNAPU a esse respeito serem aprovadas por Portaria 
do Ministro das Finanças e se publicitou o local em que podem ser consultados, 
desta forma se garantindo o seu conhecimento aos interessados e público em geral.

Processo n.º 738/11 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Raimundo & Maia, L.da

Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Isabel Marques da Silva.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

 - Relatório  -
1 – A Fazenda Pública recorre para este Supremo Tribunal da sentença do Tribunal Administrativo 

e Fiscal de Leiria, de 17 de Abril de 2011, que julgou procedente a impugnação deduzida por Raimundo 
& Maia, Lda, com os sinais dos autos, contra o acto de segunda avaliação do prédio urbano inscrito 
na matriz predial urbana da freguesia de Coz, concelho de Alcobaça, sob o artigo 1737, apresentando 
as seguintes conclusões:

A) A reforma da tributação do património operada pelo D.L. n.º 287/2003, de 12 de Novembro 
acolheu em seu benefício todo um acervo de informações, análises e estudos que a DGCI desde há 
muito vinha preparando sobre tal matéria.

B) Ocorrendo uma profunda reforma do sistema de avaliação da propriedade, em especial da 
propriedade urbana, passou o sistema fiscal a ser dotado de um quadro legal de avaliações inteiramente 
fundado em factores objectivos, de grande simplicidade e coerência interna, e sem espaço para a sub-
jectividade e discricionariedade do avaliador.

C) Neste contexto, o zonamento consiste na determinação das zonas homogéneas a que se aplicam 
os diferentes coeficientes de localização do município, os quais, aquando da sua fixação pelos próprios 
municípios, atendem a diversas características da zona em que o prédio se situa, nomeadamente, as 
acessibilidades, a proximidade de equipamentos sociais, os serviços de transportes públicos e, mesmo, 
o elevado valor de mercado imobiliário  - artigos 42º e 45º/2 e 3 do CIMI.

D) Tais valores são públicos e de consulta facilitada através do site da DGCI ou junto de qualquer 
serviço de finanças.

E) Movendo -se os peritos intervenientes no procedimento de avaliação no domínio de zonas e 
coeficientes pré -definidos, estes caracterizam -se pela sua indisponibilidade para qualquer ponderação 
ou alteração, mesmo que por si pretendida.

F) Neste contexto tão específico, a fundamentação exigível para a aplicação do Cl em causa, 
apenas se podia/pode circunscrever à identificação geográfica/física dos prédios na freguesia de Coz, 
ao estabelecimento do Cl aplicável e à invocação do quadro legal que lhe era aplicável.

G) Sendo que os valores em causa são públicos e de consulta facilitada através do “site” da DGCI 
ou junto de qualquer Serviço de Finanças, garantindo, desta forma, o seu conhecimento a todo e qualquer 
interessado e ao público em geral, embora de um modo desmaterializado.
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H) E nem o facto de os concretos zonamentos e os coeficientes de localização, constante da proposta 
da CNAPU não terem sido publicados em Portaria não lhes retira eficácia, pois que os interessados 
foram informados do local onde podem ser consultados, garantindo -lhes assim o conhecimento que 
se impunha.

I) Pois que o grau de fundamentação deve adequar -se ao tipo concreto do acto praticado e das 
circunstâncias em que foi praticado, mostrando -se a fundamentação de um acto suficiente sempre que 
um destinatário normal se aperceba do percurso cognoscitivo e valorativo efectuado pelo autor do acto 
para proferir a decisão, de forma a poder desencadear dos mecanismos administrativos ou contenciosos 
de impugnação.

J) Neste sentido, com a devida vénia os Acórdãos do STA de 2010 -10 -06, processo 0510/10, de 
2011 -03 -17, processo 0964/10 e de 25 -5 -2011, processo 0239/11.

K) A fundamentação adoptada cumpriu as exigências legais e não merece censura.
L) Donde que não podendo ser apontada qualquer ilegalidade ao procedimento de segunda 

avaliação, a impugnação deduzida teria de improceder por falta de fundamento que a sustentasse e, 
consequentemente, mantido o valor patrimonial fixado em sede de segunda avaliação para o prédio 
urbano inscrito matriz predial da freguesia de Coz, concelho de Alcobaça, sob o artigo 1737.

M) A sentença sob recurso não pode manter -se por deficiente interpretação dos artigos 38º, 42º 
e 45º do CIMI e do art. 77º da LGT.

Termos em que, com o sempre mui douto suprimento de Vossas Ex.as, deverá ser concedido 
provimento ao presente, com a consequente manutenção do VPT fixado em sede de segunda ava-
liação, com o que se fará como sempre JUSTIÇA

2 – Contra -alegou a recorrida, concluindo nos seguintes termos:
A) – Não obstante o sistema de avaliação patrimonial do CIMI consagrar regras objectivas e crité-

rios de quantificação prévia, há sempre a necessidade e a imposição legal da Administração Tributária 
fundamentar as suas decisões em matéria de avaliação patrimonial dos imóveis, de modo a permitir ao 
contribuinte conhecer as razões de facto e de direito subjacentes à decisão, e, deste modo, poder aferir 
a sua legalidade, para decidir -se pela sua impugnação.

B) – Para aferir a legalidade da concreta avaliação patrimonial era necessário que a recorrida 
pudesse confrontar essa decisão, nomeadamente, com as exigências que a lei define para a fixação do 
coeficiente de localização, e em especial se o concreto coeficiente de localização aplicado, cumpria os 
critérios definidos no n.º 3 do art.º 42º do CIMI.

C) – Contudo, tal confronto não é possível atendendo à fundamentação dada pela administração 
Tributária na fixação do concreto acto de avaliação, e nem mesmo com a individualização do prédio e 
a sua localização no mapa disponibilizado pela Administração tributária, no portal das finanças.

D) – O CIMI definiu os critérios e as características que têm de ser tidos em consideração aquando 
da fixação dos coeficientes de localização (art. 42.º, n.º 3 do CIMI), e a Portaria n.º 982/2004 no seu 
ponto 1º aprovou os valores mínimo e máximo do CL a aplicar em cada município, portanto, as decisões 
de avaliação patrimonial são passíveis de serem sujeitas a um juízo de legalidade, em especial de forma 
a poder confirmar -se se estas características foram atendidas no concreto coeficiente de localização 
escolhido pela Administração Tributária.

E) – Um contribuinte comum, colocado perante um procedimento de avaliação patrimonial, não 
consegue alcançar os factores e as características da escolha das zonas homogéneas e do concreto coe-
ficiente de localização, pois nem na portaria, nem no sítio da internet, se explicita o percurso, os factos 
ou os elementos que fundamentam e justificam o concreto coeficiente de localização.

F) – O entendimento em sentido diferente é retirar do controlo judicial uma componente essencial 
da fórmula de avaliação, sendo que a CNAPU não tem poderes discricionários para fixar o concreto 
coeficiente de localização.

G) Pelo que deverá manter -se no ordenamento jurídico a decisão proferida pela Meritíssima juiz “a quo”.
Termos em que deve o presente recurso ser julgado improcedente, mantendo -se a douta sentença 

recorrida, que decretou a impugnação procedente.
3  - O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal emitiu parecer nos seguintes 

termos:
Objecto do recurso: sentença declaratória da procedência da impugnação judicial deduzida contra 

o resultado da segunda avaliação do valor patrimonial tributário de prédios urbanos (art. 77.º CIMI.)
FUNDAMENTAÇÃO
1. As questões decidendas no presente recurso já foram apreciadas e resolvidas no recente acórdão 

STA -SCT 6.10.2010 processo n.º 510/10, com argumentação convincente que autoriza a adesão do 
Ministério Público e a transcrição parcial do respectivo sumário doutrinário:

«2. O coeficiente de localização previsto no artigo 42.º do CIMI é um valor aprovado por Por-
taria do Ministro das Finanças sob proposta da CNAPU na fixação do qual se têm em consideração, 
nomeadamente, as seguintes características: acessibilidades, proximidade de equipamentos sociais, 
serviços de transportes públicos e localização em zonas de elevado valor de mercado imobiliário.
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3. Também o zonamento que consiste na determinação das zonas homogéneas a que se aplicam 
os diferentes coeficientes de localização em cada município e as percentagens a que se refere o n.º 2 
do artigo 45.º do CIMI é aprovado por Portaria do Ministro das Finanças sob proposta da CNAPU.
4. Neste contexto, a fundamentação exigível para a aplicação destes valores apenas se pode circuns-
crever à identificação geográfica/física dos prédios no concelho e freguesia respectivos, ao estabe-
lecimento do coeficiente de localização e das percentagens referidas e à invocação do quadro legal 
que lhe é aplicável.

5. O facto dos zonamentos concretos, respectivos coeficientes de localização e percentagens 
aplicáveis, constantes da proposta da CNAPU, não terem sido publicados em portaria não lhes retira 
eficácia, sendo certo que a lei apenas estabelece a necessidade das propostas da CNAPU a esse res-
peito serem aprovadas por Portaria do Ministro das Finanças e se publicitou o local em que podem 
ser consultados, desta forma se garantindo o seu conhecimento aos interessados e público em geral.

6. Este sistema de regulamentação não viola o disposto no artigo 119.º da CRP nem qualquer 
princípio constitucional»

(cf. no sentido das proposições constantes dos números 2 e 4 acórdão STA -SCT 1.07.2009 pro-
cesso n.º 239/09)

2. No caso concreto o valor do “coeficiente de localização” para um prédio afecto a actividade 
industrial, atribuído ao “zonamento” em que o prédio urbano avaliado se situa, determinado pelas 
respectivas coordenadas de localização, é “fixo”, correspondendo a 0,70 (probatório alínea C); docs. 
fls. 17/18)

A referência ao coeficiente de localização de 0,5 constante da fundamentação da sentença resulta 
de erro sobre os pressupostos de direito, porquanto são aplicáveis no caso em apreciação (município 
de Alcobaça) os valores constantes da Portaria n.º 1426/2004, 25 Novembro compreendidos entre o 
mínimo de 0,40 e o máximo de 0,70 de acordo com os zonamentos

CONCLUSÃO
O recurso merece provimento.
A sentença impugnada deve ser revogada e substituída por acórdão declaratório da improcedência 

da impugnação judicial.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
 - Fundamentação  -
4 – Questão a decidir
É a de saber se incorreu a sentença recorrida em erro de julgamento ao considerar fundamentado 

nos termos legais o acto de segunda avaliação, concretamente quanto ao coeficiente de localização 
(Cl) aplicado.

5 – Matéria de facto
Na sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria objecto do presente recurso foram dados 

como provados os seguintes factos:
A) Em 16/12/2004, a impugnante apresentou a declaração para inscrição ou actualização de pré-

dios urbanos na matriz (modelo 1 de IMI), de fls. … do p.a., que se dá por integralmente reproduzido, 
respeitante ao prédio urbano destinado a armazém e actividade industrial, inscrito na matriz da freguesia 
de Cós, concelho de Alcobaça, sob o artigo 1737.

B) Inconformada com o valor atribuído em 1.ª avaliação ao identificado prédio, a impugnante 
requereu 2.ª avaliação, conforme requerimento de fls. … do apenso.

C) Reunidos os peritos, foi elaborado o Termo de avaliação de fls. … do p.a., que também se dá 
por integralmente reproduzido, para todos os efeitos legais.

D) A impugnante foi notificada do acto de avaliação referido na alínea antecedente, a coberto do 
ofício de fls. 10, que também se dá por integralmente reproduzido.

E) A impugnante requereu a emissão de certidão contendo os fundamentos de facto e de direito pelos 
quais foi fixado à supra identificada fracção o cl em 0,70, nos termos do disposto no art. 37º do CPPT.

F) No dia 11/08/2008, o Serviço de Finanças de Alcobaça emitiu a certidão de fls. 16, que se dá 
aqui por reproduzida e da qual se destaca o seguinte:

«(…)
 - O Valor Patrimonial Tributário foi fixado conforme o preceituado legal disposto nos artigos 37º 

a 45º do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, aprovado pelo DL 287/2003 de 12 de Novembro, 
I -Série – A n.º 262.

Com referência à questão do requerente, foi fixado o Cl em 0,70, porque:
 - Nos termos do n.º 1 do artigo 42.º do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis “o coeficiente 

de localização varia entre 0,4 e 2,0 podendo ser reduzido para 0,35 em situações de habitação dispersa 
em meio rural e em zonas de elevado valor de mercado imobiliário ser elevado até 3.”

 - Refere ainda o n.º 2 do artigo 42.º do CIMI que “os coeficientes a aplicar em cada zona ho-
mogénea do município podem variar conforme se trate de edifícios destinados a habitação, comércio, 
indústria ou serviços.”
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 - Os valores mínimos e máximos dos coeficientes de localização a aplicar em cada município, 
previstos no artigo 42.º do CIMI, encontram -se publicados na Portaria n.º 1426/2004 de 25 de No-
vembro, no seu anexo I.

 - O zonamento e os coeficientes de localização correspondentes a cada zona de valor homogéneo 
para os tipos de afectação à habitação, comércio, indústria e serviços a aplicar em cada município, por 
Serviço de Finanças, encontram -se disponíveis para consulta no sítio www.e -financas.gov.pt e estão 
disponíveis em qualquer Serviço de Finanças, de acordo com a Portaria n.º 982/2004 de 4 de Agosto 
que os aprovou, nos termos e para os efeitos do artigo 42º do CIMI. - - - -

(…).»
6 – Apreciando.
6.1. Da fundamentação do acto de segunda avaliação relativamente ao coeficiente de localização (Cl)
A sentença recorrida, a fls. 44 a 51 dos autos, julgou procedente a impugnação judicial deduzida, 

considerando verificado vício de forma por falta de fundamentação (bem como erro de facto nos seus 
pressupostos) quanto ao do coeficiente de localização (Cl) aplicado.

Fundamentou -se o decidido, quanto ao vício de falta de fundamentação, no Acórdão deste Supremo 
Tribunal de 10 de Março de 2011, rec. n.º 862/10, a cuja motivação adere sem reservas e que transcreve 
(cfr. sentença recorrida, a fls. 49 a 51) e quanto ao erro de facto nos pressupostos, na consideração de 
que consultado o SIGIMI, constata -se que, desde a portaria n.º 1426/2004, o Cl aplicável aos prédios 
destinados a industria é de 0,5 e não de 0,70 (cfr. sentença recorrida a fls. 50).

Vejamos.
No que se refere ao julgado erro nos pressupostos de facto verifica -se que o pressuposto do qual 

a sentença recorrida parte – o de que desde a Portaria n.º 1426/2004, o Cl aplicável aos prédios desti-
nados a industria é de 0,5 e não de 0,70 – se afigura incorrecto, pois era efectivamente de 0,70, e não 
de 0,50, o indicado coeficiente no âmbito temporal de aplicação da portaria 1426/2004 (embora este 
coeficiente de localização tenha posteriormente sido modificado).

Verifica -se, pois, erro de julgamento quanto à determinação do coeficiente de localização aplicável.
No que à fundamentação do coeficiente de localização aplicado se refere, entendemos, de acordo 

com a jurisprudência largamente maioritária deste Supremo Tribunal (cuja excepção é apenas o Acór-
dão citado na sentença recorrida), não ocorrer o julgado vício de falta de fundamentação, pelas razões 
constantes, entre outros, dos Acórdãos de 6 de Outubro de 2010 (rec. n.º 510/10), de 17 de Março de 
2011 (rec. n.º 964/10) e de 25 de Maio de 2011 (rec. n.º 239/11), para os quais se remete.

Deste modo, haverá que concluir, também aqui, pelos fundamentos constantes daqueles acórdãos, 
não se verificar vício de falta de fundamentação do acto de segunda avaliação do prédio, havendo que 
revogar a sentença recorrida que assim o não julgou e baixando os autos ao tribunal “a quo” para que decida 
as demais questões oportunamente suscitadas pela impugnante e cujo conhecimento ficou prejudicado.

O recurso merece provimento.
 - Decisão  -
8  - Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do Su-

premo Tribunal Administrativo em conceder provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida, baixando 
os autos ao tribunal “a quo” para conhecimento das demais questões suscitadas, se a tal nada mais obstar.

Custas pela recorrida, que contra -alegou.

Lisboa, 23 de Novembro de 2011. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Francisco Rothes — 
Valente Torrão. 

 Acórdão de 23 de Novembro de 2011.

Assunto:

Contra -Ordenação Fiscal. Nulidade Insuprível. Decisão de Aplicação da Coima.

Sumário:

 I — O requisito da decisão administrativa de aplicação de coima “descrição sumária dos 
factos” (artigo 79.º, n.º 1, alínea b), primeira parte, do RGIT) deve interpretar -se 
tendo presente o tipo legal de infracção no qual se prevê e pune a contra -ordenação 
imputada ao arguido, pois que os factos que importa descrever, embora sumaria-
mente, na decisão de aplicação da coima serão precisamente os factos tipicamente 
ilícitos declarados puníveis pela norma fiscal punitiva aplicada.
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 II — O facto tipificado como contra -ordenação no n.º 2 do artigo 114.º do RGIT reporta-
-se à tipificação constante do n.º 1 do mesmo preceito legal, mas cometido de 
forma negligente, sendo seu pressuposto essencial a prévia dedução da prestação 
tributária não entregue.

 III — Neste sentido, a falta de entrega da prestação tributária de IVA, não preenche o 
tipo legal de contra -ordenação acima referido, uma vez que no IVA a prestação a 
entregar não é a prestação tributária deduzida, mas sim a diferença positiva entre 
o imposto suportado pelo sujeito passivo e o imposto a cuja dedução tem direito.

Processo n.º 855/11 -30.
Recorrente: Turispaiva — Sociedade Turística Paivense, S. A.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pedro Delgado

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I – Vem a Turispaiva, Sociedade Turística Paivense SA, recorrer para este Supremo Tribunal 

da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel proferida nos autos de recurso de contra-
-ordenação n.º 0060201006004741, decisão essa que julgou improcedente o recurso por si interposto, 
nos termos do art. 80º do RGIT, da decisão do Senhor Chefe do Serviço de Finanças de Castelo de 
Paiva, que lhe aplicou a coima de € 4.449,00.

Termina as suas alegações de recurso formulando as seguintes conclusões: «1. O presente recurso 
visa obter a revogação da douta sentença proferida pelo Meritíssimo Juiz do Tribunal Administrativo 
e Fiscal de Penafiel que não concedeu provimento ao recurso que, nos termos do art. 80º do RGIT, 
a ora recorrente interpôs no sentido de ser revogado a decisão do Senhor Chefe do Serviço de Fi-
nanças de Castelo de Paiva, que lhe aplicou a coima de € 4.449,00 no processo de contra -ordenação 
n.º 0060201006004741.

Com efeito:
2. Ao contrário do que entendeu a douta sentença recorrida, a referida decisão de aplicação de 

coima é nula, dado que não observa o disposto no art. 79º do RGIT.
3. Na verdade, a dita decisão:
i. não descreve, de forma concreta e rigorosa, ainda que sumariamente, os factos que a arguida, ora 

recorrente, por acção e ou por omissão, terá praticado, designadamente, em termos de modo, tempo e lugar;
ii. não refere com clareza os preceitos legais que rigorosa e correspondentemente prevêem e 

punem esses eventuais factos;
iii. não atende à situação económica e financeira da ora recorrente, visto que nada de concreto 

menciona a esse respeito;
iv. para além do carácter vago e genérico do termo, nada indica que permita concluir que a “Fre-

quência da prática” de infracções pela recorrente é “Acidental”;
v. também não indica porquê e como foi apurado o valor de € 4.449,00 correspondente à coima 

aplicada.
4. Assim, deve ser declarada a nulidade da decisão recorrida, com as legais consequências.
5. A douta sentença recorrida violou, entre outros, o disposto no art. 79º do Regime Geral das 

Infracções Tributárias»
A Fazenda Pública não contra -alegou.
Neste Supremo Tribunal Administrativo o Exmo. Procurador -Geral Adjunto emitiu parecer no 

sentido do não provimento do recurso (cf. fls. 86 e segs), propondo, no entanto, a alteração da medida 
da coima com a seguinte fundamentação:

«a) o art.25º RGIT (redacção originária) estabelecia o cúmulo material das sanções aplicadas, em 
caso de concurso de contra -ordenações

b) a redacção da norma conferida pelo art.113º Lei n.º 64 -A/2008, 31 Dezembro (Lei OGE 2009) 
tornou imperativa a aplicação de coima única em cúmulo jurídico, com limite máximo e mínimo de-
finidos por critérios precisos.

c) a redacção posterior da norma é aplicável a infracções praticadas antes do início da sua vigência, 
por força da aplicação retroactiva da lei penal mais favorável ao arguido, com expressa consagração na 
CRP e no CPenal, igualmente aplicável no domínio contra -ordenacional por expressa remissão legal 
(art.29º CRP; art.2º nº4 CPenal/art.32º RGCO aprovado pelo DL n.º 433/82, 27 Outubro/art.3º al.b) RGIT)

d) a débil situação económica e financeira da infractora e a prática acidental da infracção, com 
relevância na graduação da coima, justificam a aplicação de coima única situada no mínimo da moldura 
legal, equivalente à mais elevada das coimas individuais aplicadas ao concurso de infracções, no caso 
concreto correspondendo a € 4 389,00 (arts. 25º n.º 3 e 27º nº1 RGIT)

3 No caso em apreço não está em causa a subsunção dos factos imputados à arguida à previsão do 
art.114º n.º 2 RGIT, porquanto não é alegado nem resulta provado que não tenha havido recebimento 
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do imposto pelo sujeito passivo antes da entrega da declaração periódica à administração tributária (cf. 
acórdão STA -SCT 28.05.2008 processo n.º 279/08 e posterior jurisprudência alinhada)

CONCLUSÃO
O recurso não merece provimento.
A sentença impugnada deve ser revogada e substituída por acórdão condenatório da arguida na 

coima única de € 4 389,00».
II. Colhidos os vistos dos Exmos. Adjuntos, cumpre decidir
1. Em sede factual apurou -se na primeira instância a seguinte matéria de facto com relevo para 

a decisão da causa: «A decisão recorrida consta de fls. 13 a 16 dos autos, cujo teor aqui se dá por in-
tegralmente reproduzido».

Em tal decisão, na parte relevante para a decisão do Recurso, lê -se:
«Descrição Sumária dos Factos
Ao (À) arguido(a) foi levantado Auto de Noticia pelos seguintes factos: Aos dez dias do mês de 

Dezembro do ano de dois mil e dez, encontrando -me eu João Paulo Silva Rocha Fernandes Maia, 
Inspector Tributário Nível II, em serviço na Direcção de Finanças de Aveiro, na Divisão de Inspecção 
Tributária no exercício das minhas funções, verifiquei directa e pessoalmente, em resultado da acção 
de inspecção externa efectuada no âmbito da ordem de serviço 01201002297. de âmbito parcial (RB 
IVA 0703T), cujos actos de inspecção decorreram de 2010 -09 -06 a 2010 -11 -11, abrangendo a análise 
do pedido de reembolso de IVA apresentado no 1º trimestre de 2007. levada a efeito ao sujeito passivo 
Turispaiva, Soc. Turística Paivense, SA. contribuinte n.º 502067969, com domicilio fiscal em S. Pe-
dro Sobrado 4550 Castelo de Paiva, pertencente à área da Serviço de Finanças de Castelo de Paiva 
(0060), registado para efeitos de IVA no regime normal de periodicidade trimestral para o exercício da 
actividade de Turismo no Espaço Rural, CAE 55202, e tributado em IRC pelo regime geral de acordo 
com o Relatório de Inspecção Tributária elaborado em conformidade com o artigo 62” do Regime 
Complementar do Procedimento da inspecção Tributária, realizado nesta data e que se encontra 
arquivado nesta Direcção de Finanças, o seguinte: O pedido de reembolso de IVA solicitado com a 
declaração periódica de IVA referente ao 1º trimestre de 2007, no valor de 102.859,98, respeita ao 
acumular de sucessivos créditos de IVA e ao reporte desses créditos pelo menos desde o ano 2000.: Por 
se tratar de uma situação de reporte, o prazo de caducidade é o do exercício desse direito, conforme 
dispõe o artigo 45º da Lei Geral Tributária, ou seja, no caso vertente, a declaração de IVA submetida 
para o período de 0703T.; No âmbito da análise efectuada apurou -se que o sujeito passivo deduziu 
IVA suportado em aquisição de serviços (estudos e projectos), para desafectação de parte do terreno 
e posterior loteamento, operação de índole urbanística e isenta de imposto, conforme artigo 9,º do 
Código do IVA; Assim sendo, é indevida a dedução de imposto no valor de 19.950,00 efectuada na 
declaração periódica de IVA relativa ao período de 0612T.; Sem prejuízo do exposto, foram ainda 
apuradas deduções indevidas de IVA relativas aos mesmos estudos e projectos, nos períodos e valores 
seguintes: 0303T(1,900,00); 0306T (4.750,00); 0409T (19.000.00) e 0512T (19,950,00), as quais não 
são objecto de procedimento contra -ordenacional dado que as infracções se encontrarão prescritas.: 
Nos períodos de 0609T e 0612T, deduziu ainda IVA nos valores de 12,87 e 7,50, respectivamente, os 
quais não haviam sido repercutidos pelo fornecedor, dado que se encontra no regime de isenção pre-
visto no artigo 53º do Código do IVA; As correcções relativas às deduções indevidas foram levadas a 
efeito na declaração periódica de IVA do 0703T, e ascendem a um total de 65.570,37.: No quadriénio 
2005/2008 o Conselho de Administração da Turispaiva era formado por: Salvador Fernandes Caetano, 
NIF ……….. (Presidente); Maria Angelina Martins Caetano Ramos, …………..; Salvador Acácio Mar-
tins Caetano. NIF ………..; Ana Maria Martins Caetano, ………….; e João António Ferreira Araújo 
Sequeira, NIF …………..; Em Janeiro de 2010 renunciaram aos cargos Salvador Fernandes Caetano, 
e Ana Maria Martins Caetano, tendo assumido a presidência do Conselho de Administração Maria 
Angelina Martins Caetano Ramos, os quais se dão como provados»

Normas Infringidas e Punitivas
Os factos relatados constituem violação do(s) artigo(s) abaixo indicado(s), punidos pelo(s) 

artigo(s) do RGIT referidos no quadro, aprovado pela Lei n.º 15/2001, de 05/07, constituindo contra-
-ordenação(ões).

Normas Infringidas artº 19º nºs 1 e 2 (T) CIVA  -Dedução indevida de imposto
Normas punitivas artigo 114º n.º 2 e 26º n.º 4 RGIT  - Falta de entrega da prestação tributária
Período Tributação 200609T Data da Infracção  - 2006 -11 -15
Normas Infringidas artº 19º nºs 1 e 2 (T) CIVA  - Dedução indevida de imposto Normas punitivas 

artigo 114º n.º 2 e 26º n.º 4 RGIT - Falta de entrega da prestação tributária
Período Tributação 200612T Data da Infracção 2007 -02 -15
Normas Infringidas artº 20º n.º 1 (T) CIVA  - Dedução de Imposto em bens/serviços não utilizados 

pelo S.P. para realiz. das operações previstas neste artigo
Normas punitivas artigo 114º n.º 2 e 26º n.º 4 RGIT - Falta de entrega da prestação tributária
Período Tributação 200612T
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Data da Infracção 2007 -02 -15
Responsabilidade contra -ordenacional A responsabilidade própria do(s) arguido(s) deriva do art. 7º 

do Dec -Lei n.º 433/82, de 27/10, aplicável por força do art. 3º do RGIT, concluindo -se dos autos a prá-
tica, pelo(s) arguido(s) e como autor(es) material(ais) da(s) contra -ordenação(ões) identificada(s) supra.

Medida da Coima
Em abstracto, a medida da coima aplicável ao(s) arguido(s) em relação à(s) contra -ordenação(ões) 

praticada(s) tem como limite mínimo o valor de Eur. 4.389,00 e limite máximo o montante de Eur. 
4.449,00, dado tratar(em) -se de pessoa(s) colectiva(s). Para fixação da coima em concreto deve ter-
-se em conta a gravidade objectiva e subjectiva da(s) contra -ordenação(ões) praticada(s) para tanto 
importa ter presente e considerar o seguinte quadro (Art. 27º do RGIT):

Requisitos / Contribuintes
(…) 
 Actos de Ocultação — Não
Benefício Económico — 0,00
Frequência da prática — Acidental
Negligência — Simples
Obrigação de não cometer a infracção — Não
Situação Económica e Financeira — Baixa
Tempo decorrido desde a prática da infracção — > 6 meses
(…)”
 DESPACHO:
Assim, tendo em conta estes elementos para a graduação da coima e de acordo com o disposto 

no artº 79.º do RGIT aplico ao arguido a coima de Eur. 4.449,00 cominada no(s) Artº(s) 114.º n.º 2 e 
26.º n.º 4º, do RGIT, com respeito pelos limites do Artº, 26.º do mesmo diploma, sendo ainda devidas 
custas(eur.51,00) nos termos do n.º 2 do Dec -Lei n.º 29/98 de 11 de Fevereiro. (cfr. fls. 12 e 14).

2. A questão objecto do presente recurso consiste em saber se a sentença recorrida padece de erro 
de julgamento ao considerar não verificada a nulidade da decisão administrativa de aplicação da coima 
por violação do disposto no art. 79º, n.º 1, als. b) e c) do RGIT.

Entendeu a sentença recorrida que não se verifica nulidade da decisão administrativa quer por 
falta de descrição sumária dos factos e indicação das normas violadas e punitivas, quer por falta de 
indicação dos elementos que contribuíram para a fixação da coima.

Não conformada com tal decisão alega a recorrente, em primeiro lugar, que a decisão do Senhor 
Chefe do Serviço de Finanças não descreve, de forma concreta e rigorosa, ainda que sumariamente, os 
factos que a arguida, ora recorrente, por acção e ou por omissão, terá praticado, designadamente, em 
termos de modo, tempo e lugar e não refere com clareza os preceitos legais que rigorosa e correspon-
dentemente prevêem e punem esses eventuais factos.

Vejamos pois.
Dispõe o art. 79 n.º 1 do Regime Geral das Infracções Tributárias que «A decisão que aplica a 

coima conterá:
a) a identificação do infractor e eventuais comparticipantes;
b) a descrição sumária dos factos e indicação das normas violadas e punitivas;
c) a coima e sanções acessórias, com indicação dos elementos que contribuíram para a sua fixação;
d) a indicação de que vigora o princípio da reformatio in pejus, sem prejuízo da possibilidade 

de agravamento da coima, sempre que a situação económica e financeira do infractor tiver entretanto 
melhorado de forma sensível;

e) a indicação do destino das mercadorias apreendidas;
f) a condenação em custas.»
Como esclarecem Jorge Lopes de Sousa e Manuel Simas Santos no seu Regime Geral das Infrac-

ções Tributárias anotado, pag. 435 «os requisitos previstos neste artigo para a decisão condenatória 
do processo contra -ordenacional tributário visam assegurar ao arguido a possibilidade do exercício 
efectivo dos seus direitos de defesa, que só poderá existir com um conhecimento perfeito dos factos 
que lhe são imputados, das normas legais em que se enquadram e condições em que pode impugnar 
judicialmente aquela decisão».

No que respeita à “descrição sumária dos factos”, há que sublinhar que este requisito da decisão 
administrativa de aplicação da coima constante da primeira parte da alínea b) do n.º 1 do artigo 79.º 
do RGIT, deve interpretar -se tendo presente o tipo legal de infracção no qual se prevê e pune a contra-
-ordenação imputada à arguida, pois que os factos que importa descrever, embora sumariamente, na 
decisão de aplicação da coima serão precisamente os factos tipicamente ilícitos declarados puníveis 
pela norma fiscal punitiva aplicada (cf. neste sentido, entre outros, os Acórdãos desta Secção 241/09, 
de 29.04.2009, 540/09 de 16.09.2009, e 593/09, de 16.09.2009, todos in www.dgsi.pt).
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No caso subjudice a normas legais tidas como violadas pela decisão administrativa são as dos 
arts. 19º nºs 1 e 2 e 20º n.º 1 do CIVA referindo -se na mesma decisão, como normas punitivas os 
arts. 114º n.º 2 e 26º n.º 4 RGIT (falta de entrega da prestação tributária) - cf. fls. 13.

A contra -ordenação fiscal imputada à arguida é assim a do artigo 114.º, n.º 2 do RGIT (cfr. a deci-
são de fixação da coima a fls. 13 e 14 dos autos), ou seja, a de “falta de entrega da prestação tributária” 
cometida a título de negligência.

A conduta ali tipificada como contra -ordenação consiste na «não entrega, total ou parcial, pelo 
período até 90 dias, ou por período superior (…) ao credor tributário, da prestação tributária deduzida 
nos termos da lei»

Ora, no que concerne ao preenchimento do tipo legal previsto nos n.º 1 e 2 do artigo 114.º do RGIT 
a jurisprudência deste Supremo Tribunal Administrativo, tem vindo a afirmar, de forma dominante e 
consolidada, que «a prévia dedução da prestação tributária não entregue constitui elemento essencial 
do tipo legal de contra -ordenação em causa e consequentemente para que se cumpra a “descrição 
sumária dos factos” que há -de constar da decisão administrativa de aplicação da coima, terá de haver 
referência, ainda que sumária, ao facto da prestação tributária ter sido deduzida»  - conferir neste sentido 
Acórdãos de 21.04.2010, recurso 85/10, de 02.12.2009, recurso 887/09, de 18.11.2009, recurso 593/09, 
de 25.11.2009, recurso 624/09 e de 16.09.2009, recurso 540/09, todos in www.dgsi.pt.

Com efeito e como se sublinha no Acórdão deste Supremo Tribunal Administrativo 279/08 de 
28.05.2009, «no âmbito do IVA fala -se de dedução de imposto relativamente ao imposto que o sujeito 
passivo tem a receber, nos termos dos arts. 19.º a 25.º do CIVA, não se referindo qualquer situação em 
que o sujeito passivo tenha de entregar imposto que tenha deduzido. De facto, no âmbito do referido 
direito à dedução, os sujeitos passivos não têm de entregar à administração tributária a prestação tri-
butária que deduziram [o imposto que deduziram, à face da definição dada na alínea a) do art. 11.º do 
RGIT], mas, antes pelo contrário, apenas têm de fazer entrega do imposto na medida em que excede o 
IVA a cuja dedução têm direito, isto é, do imposto que não deduziram».

Assim as referências à «prestação tributária que nos termos da lei deduziu» e à «prestação tributária 
deduzida nos termos da lei», que se utilizam no art. 114.º do RGIT, apenas abrangem situações em que 
o sujeito passivo procede à dedução do imposto, subtraindo -a de uma quantia global.

Ora, no caso subjudice, é inequívoco que não consta da decisão que aplicou a coima (a fls.13 e 14), 
nomeadamente da descrição sumária dos factos, o recebimento do imposto anterior à entrega à administra-
ção tributária da declaração periódica que aí vem referida, o que afasta a possibilidade de preenchimento 
da hipótese do art. 114.º, n.º 2, do RGIT (que se reporta à conduta prevista no n.º 1 do mesmo artigo).

Acresce que no caso, há ainda, por força das deficiências patentes na decisão administrativa, uma 
outra dificuldade.

Com efeito, tendo em conta que o requisito da «descrição sumária dos factos» deve interpretar -se 
de acordo com o tipo legal de infracção no qual se prevê e pune a contra -ordenação imputada à arguida, 
no caso essa exigência colide com uma dificuldade adicional dado que a decisão administrativa faz 
uma remissão genérica para as normas dos arts. artº 19º nºs 1 e 2 do CIVA e artº 20º n.º 1 do CIVA 
sem individualizar qual ou quais as alíneas de tais normativos a que se pode subsumir tal factualidade.

Trata -se de referência que não é despicienda e cuja omissão integra, como bem refere a recor-
rente, nulidade por falta de indicação das normas violadas (art. 79º, n.º 1, alínea b) do Regime Geral 
das Infracções Tributárias.

Com efeito o art. 19º n.º 1 do CIVA, na redacção em vigor à data dos factos, especifica, sob a epí-
grafe «Direito à dedução», um certo número de condições formais a que se encontra subordinado o direito 
à dedução e que dizem respeito essencialmente aos documentos justificativos do imposto suportado.

Assim o sujeito passivo adquirente apenas pode efectuar a dedução de imposto suportado na medida 
em que se trate de imposto devido ou pago pela aquisição de bens e serviços a outros sujeitos passivos 
(art. 19º, nº1, alínea a), imposto devido pela importação de bens (art. 19º, nº1, al.b), imposto pago pela 
aquisição dos bens ou dos serviços indicados nas alíneas i) e j) do n.º 1 do artigo 2.º, no n.º 8, na alínea a) 
do n.º 10 e nos n.os 11, 13 e 16, na alínea b) do n.º 17 e nos n.os 19 e 22 do artigo 6.º (art. 19º, nº1, al.c), 
imposto pago como destinatário de operações tributáveis efectuadas por sujeitos passivos estabelecidos 
no estrangeiro, quando estes não tenham no território nacional um representante legalmente acreditado e 
não tenham facturado o imposto (art. 19º, nº1, al.d) e imposto pago pelo sujeito passivo à saída dos bens 
de um regime de entreposto não aduaneiro, de acordo com o n.º 6 do artigo 15.º ((art. 19º, nº1, al.e).(1)

Por sua vez o art. 20º, n.º 1 do CIVA especifica as condições a que se encontra subordinado o 
direito à dedução do imposto suportado nas aquisições, dele decorrendo que o sujeito passivo só tem 
direito à dedução do imposto suportado em aquisições de bens ou serviços que se destinem à realização 
de operações efectivamente tributadas e das operações isentas referidas nas suas diversas alíneas.

Impunha -se pois que a Administração Fiscal fizesse, para além da adequada descrição sumária 
dos factos, referência expressa e individualizada, em relação a cada uma das infracções, às normas 
violadas (não só ao corpo dos preceitos, mas também às alíneas) em ordem a apurar -se, com rigor, qual 
a previsão legal em que se sustentava a indevida dedução de imposto.
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Individualização esta que, além do mais, tem consequências óbvias na própria descrição sumária dos 
factos, que terá de ser efectuada por referência não só às normas punitivas mas também às violadas.

Assim sendo, e em face de tudo o exposto, não pode ter -se como adequadamente cumprido o 
requisito a que alude a alínea b) do n.º 1 do art. 79.º do RGIT (descrição sumária dos factos e indi-
cação das normas violadas e punitivas), omissão essa que constitui nulidade insuprível(2)  - art. 63º, 
n.º 1, alínea d) do RGIT – procedendo este fundamento do recurso e ficando, desta forma, prejudicado 
o conhecimento das demais questões suscitadas, nomeadamente a questão suscitada pelo Ministério 
Público relativa à aplicação retroactiva da lei penal mais favorável ao arguido, bem como o invocado 
erro de julgamento, por falta de indicação dos elementos que contribuíram para a fixação da coima (nº 
2 do art. 660º do CPC).

III -DECISÃO
Nestes termos, acorda -se em, dando provimento ao recurso jurisdicional, revogar a decisão re-

corrida, julgar procedente o recurso judicial e, em consequência, anular a decisão administrativa que 
aplicou à recorrente a coima aqui em causa.

Sem custas.

Lisboa, 23 de Novembro de 2011. — Pedro Delgado (relator) — Casimiro Gonçalves — Ascensão 
Lopes.

(1) Cf. Emanuel Vidal Lima IVA, Anotado e Comentado, 8ª edição, pag. 416.
(2) Vide, neste sentido Jorge Lopes de Sousa e Manuel Simas Santos no seu Regime Geral das Infracções Tributárias 

anotado, pag. 435, e, no regime anterior, Alfredo José de Sousa e José da Silva Paixão, Código de Processo Tributário, comen-
tado e anotado, 3ª Edição, pag. 456, nota 4. 

 Acórdão de 23 de Novembro de 2011.

Assunto:

Prescrição. Lei 53 -A/2006 de 29/12.

Sumário:

 I — A Lei 53 -A/2006 de 29 de Dezembro operou a revogação do n.º 2 do artigo 49º da LGT.
 II — A mesma lei, através do seu artigo 91º, instituiu um regime transitório mediante 

o qual restringia os efeitos da dita revogação aos prazos de prescrição em curso 
objecto de interrupção, aos casos em que ainda não tivesse decorrido o período su-
perior a um ano de paragem do processo por facto não imputável ao sujeito passivo.

 III — No caso dos autos não se evidencia que à data de entrada em vigor da referida 
Lei de Orçamento de Estado o processo estivesse parado há mais de um ano por 
facto não imputável à contribuinte, pelo que opera a revogação dita em I.

Processo n.º 907/11 -30.
Recorrente: Companhia Previdente — Sociedade de Controle de Participações Financeiras SARL.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Ascensão Lopes.

Acordam em conferência, nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Admi-
nistrativo:

1  - RELATÓRIO
Companhia Previdente – Sociedade De Controle de Participações Financeiras SARL veio no âm-

bito do processo de execução Fiscal n.º 3085200501083104 suscitar a questão da prescrição da dívida 
exequenda relativa a IRC de 1997.

O Sr. Chefe de Finanças indeferiu tal pedido por despacho de 22/11/2009 o que determinou a 
apresentação de reclamação, tendo sido negado provimento à mesma por decisão judicial de 20/08/2011.

Reagiu a reclamante interpondo recurso para este STA apresentando alegações com as seguintes 
conclusões:

1) O presente recurso tem por objecto a sentença do Tribunal Tributário de Lisboa, de 20 de Agosto 
de 2011, que veio julgar improcedente a reclamação do acto do órgão de execução fiscal apresentada 
pela ora Recorrente.
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2) A sentença recorrida enferma, salvo o devido respeito e, que é muito, de uma errónea interpre-
tação do direito devendo, como tal, ser revogada com todas as consequências.

3) A questão que justifica a intervenção do STA prende -se com a solução de direito adoptada pelo 
Tribunal recorrido, para não dar por verificada a prescrição da obrigação tributária.

4) A solução de direito adoptada pelo Juiz “a quo” fundamentou -se nas regras gerais da prescrição 
previstas no Código Civil  - arts. 326º., n.ºl e no art. 49º da LGT, em detrimento das regras específicas 
previstas nas disposições transitórias do art. 91.º da Lei n.º 53 -A/2006.

5) Em função da aplicação dessas regras, a sentença recorrida desconsiderou tal desiderato, se 
assim não fosse, só poderia ter dado provimento à reclamação.

6) O Tribunal “a quo”, nos presentes autos obnubila a sua função ao desconsiderar as disposições 
transitórias ínsitas no citado art.º 91.º, violando as regras constitucionais gerais do Estado de Direito, 
nomeadamente dos princípios da legalidade, da reserva de lei e, ainda das específicas da actividade 
administrativa, nomeadamente da proporcionalidade, da justiça, da equidade e da boa -fé  - arts. 18º, 
103º e 266º da CRP.

7) Ao omitir e não dar relevo às consequências legais decorrentes da sucessão no tempo dos diversos 
regimes de prescrição, nomeadamente as decorrentes do art. 91.º da Lei 53/A/2006, de 29 de Dezem-
bro o Tribunal recorrido ao contabilizar como fez o prazo de prescrição, errou na aplicação do direito.

8) O prazo prescricional é o prazo de oito anos previsto na Lei Geral Tributária, nos termos do n 1 
do art. 5.º do Decreto -Lei n.º 398/98, que aprovou a Lei Geral Tributária e art. 279.º do Código Civil.

9) Acrescido do prazo máximo de interrupção de um ano, em virtude da paragem ter ocorrido 
até 31.12.2006.

10) Pelo que ao contrario do que conclui a sentença recorrida a obrigação tributária esta prescrita.
11) Consequentemente, os factos e o direito demonstram que, respeitando os factos tributários ao 

ano de 1997, a prescrição da divida tributaria já ocorreu em 31.12.2006.
12) Estando a correr o prazo prescricional, foi publicada a Lei n.º 53 -A/2006 que procedeu a 

alterações significativas ao regime da prescrição tributaria.
13) Revogando designadamente o n.º 2 do art. 49º da LGT que dispunha “...a paragem do processo 

por período superior a um ano por facto não imputável ao sujeito passivo faz cessar o efeito previsto no 
numero anterior, somando -se, neste caso, o tempo que decorrer após esse período ao que tiver decorrido 
ate a data da autuação...”.

14) A antedita revogação do n.º 2 do art. 49º da LGT significa em termos práticos, que a paragem 
do processo por efeito de interposição de reclamação ou impugnação, como é o caso, não faz cessar o 
efeito interruptivo da prescrição tributaria.

15) Contudo, as disposições transitórias ínsitas na aludida Lei 53 -A/2006 salvaguardaram todos 
os prazos de prescrição em curso, em que já tivesse decorrido o período de superior a um ano de pa-
ragem do processo.

16) Nesta esteira, dispõe o art. 91.º, da Lei 53 -A/2006, (Disposições Transitórias no âmbito da LGT)
“A revogação do n.º 2 do art. 49º da Lei Geral Tributaria aplica -se a todos os prazos de prescrição 

em curso objecto de interrupção em que ainda não tenha decorrido o período superior a um ano de 
paragem do processo por facto não imputável ao sujeito passivo.” (Sublinhado nosso)

17) A Lei n.º 53 -A/2006, de 29 de Dezembro, entrou em vigor no dia 1 de Janeiro de 2007.
18) Por força da disposição transitória consignada no art. 91.º, da Lei n.º 53 -A/2006, não se apli-

cam aos autos as alterações ao regime de prescrição, instituído pela citada Lei.
19) Assim, o cômputo do prazo anterior, no caso sub judicie, releva para o prazo de prescrição 

da obrigação tributária.
20) No entanto, a sentença recorrida assim não decidiu, fez tábua rasa desse comando legal, dado 

que não tirou as devidas consequências do regime transitório instituído pela Lei n.º 53 -A/2006, de 29 
de Dezembro.

21) Destarte a “obrigação tributária” está extinta, por prescrição, em virtude de já ter decorrido 
o respectivo prazo.

22) A execução fiscal nunca esteve suspensa, por não se encontrarem reunidas as condições exi-
gidas pelo consignado no n.º 1 do artº 169º do CPPT.

23) Todos estes elementos da solução de direito são suficientes, para a terem sido considerados, 
com toda a certeza, a decisão adoptada pelo Tribunal recorrido seria diferente.

Nestes termos e nos mais de direito aplicáveis e, com o douto suprimento de V. Exas, deve o 
presente recurso ser julgado procedente, por provado, e, consequentemente, deve a sentença recorrida 
ser revogada, com o concomitante, reconhecimento da prescrição da dívida tributária de IRC do ano de 
1997, constante dos autos de execução fiscal n.º 3085200501083104 com todas as consequências legais.

Não foram apresentadas contra -alegações.
O Ministério Público teve vista dos autos e emitiu parecer do seguinte teor:
“Recorrente: Companhia Previdente  - Sociedade de Controle de Participações Financeiras, S A.
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Objecto do recurso: sentença declaratória da improcedência de reclamação apresentada 
contra decisão de indeferimento de pedido de reconhecimento de prescrição de dívida tributária 
exequenda, proferida pelo órgão da execução fiscal

FUNDAMENTAÇÃO
l. O prazo de prescrição conta -se, nos impostos periódicos, desde o início do ano seguinte 

àquele em que tiver ocorrido o facto tributário (art.34º nº2 CPT;art.48º nºl LGT).
A determinação da lei aplicável, em caso de sucessão de leis que estabelecem distintos prazos 

de prescrição, resulta da ponderação do regime constante do art. 297º n.º 1 CCivil/art.5º nº1 DL 
n.º 398/98,17 Dezembro.

O art. 297º CCivil não estabelece uma regra de aplicação global do regime prescricional mais 
favorável ao devedor, em paralelismo com o que sucede no âmbito do direito criminal, em que se 
estabelece a aplicação retroactiva do regime mais favorável ao arguido (...) É nesse momento da 
entrada em vigor da lei nova] com indiferença sobre o que se pode vir a passar, que se determina 
se é de aplicar o prazo da lei nova ou o da lei antiga; interessa o tempo que falta, em abstracto, 
sem ponderar a interferência de causas de suspensão ou interrupção da prescrição que possam 
vir a ocorrer na vigência da lei nova, só constatáveis a posteriori (Jorge Lopes de Sousa Sobre a 
prescrição da obrigação tributária Notas práticas 2ª edição 2010 pA.2.2. e 4.2.4 pp. 92 e 94.)

Os efeitos interruptivos ou suspensivos de certos factos sobre o decurso do prazo de prescrição 
são determinados pela lei vigente na data da sua verificação (art.12º n.º 2 CCivil)

A reclamação graciosa, o recurso hierárquico, a impugnação judicial e a instauração da 
execução interrompem a prescrição (art.34º nº3 CPT)

A LGT (com início de vigência em 1.01.1999) aditou às citadas causas de interrupção a citação 
e o pedido de revisão oficiosa da liquidação do tributo (art.49º n.º 1 LGT)

Na vigência da LGT (contrariamente ao que sucedia na vigência do CPT) a instauração de 
execução não é causa de interrupção da prescrição, apenas a citação produzindo o efeito inter-
ruptivo (art.34º nº3 CPT;art.49º n.º 1 LGT).

O efeito interruptivo cessa se o processo estiver parado por facto não imputável ao contri-
buinte/sujeito passivo durante mais de um ano, somando -se nesse caso o tempo que decorrer após 
este período ao que tiver decorrido até à data da autuação (art.34º nº3 CPT;art.49º n.º 2 LGT, 
redacção originária)

O facto interruptivo tem um duplo efeito:
 -instantâneo: inutilização para a prescrição do prazo decorrido até à sua verificação (art.326º 

n.º 1 CCivil)
 -duradouro: o novo prazo só começa a correr após o trânsito em julgado da decisão que 

puser termo ao processo judicial, após a decisão final do procedimento ou após a decisão que 
puser termo ao PEF (considerando como tal a declaração em falhas)

(Jorge Lopes de Sousa ob.cil. p.62)
A reclamação graciosa, a impugnação judicial, o recurso hierárquico e a oposição, na vigên-

cia da LGT (iniciada em 1.01.1999), suspendem o prazo de prescrição por motivo da paragem do 
processo de execução fiscal, resultante da prestação de garantia (art.49ºnº4 LGT redacção da Lei 
n.º 53 -A/2006,29 Dezembro, com início de vigência em 1.01.2007;art.169º n.º 1 CPPT)

A revogação do art.49º n.º 2 LGT (cessação do efeito interruptivo do prazo de prescrição) não 
opera quanto aos processos em que já tenha decorrido o período superior a um ano de paragem do 
processo por acto não imputável ao sujeito passivo (arts.90º e 91º Lei n.º 53 -A/2006,29 Dezembro)

2. Aplicando estas considerações ao caso sob análise:
A dívida exequenda é proveniente de IRC (exercício de 1997)
a) é aplicável o prazo de prescrição de 8 anos da lei nova, por confronto com o prazo de 

prescrição de 10 anos da lei antiga, em consequência de em 1 Janeiro 1999 (data do início da vi-
gência da lei nova  -LGT) faltar mais tempo para se completar o prazo da lei antiga (art.34º n.º 1 
CPT por confronto com o art.48º n.º 1 LGT)

b) a citação efectuada em 28 Setembro 2005 interrompeu o prazo de prescrição (probatório 
n.º 3;art.49º n.º l LGT)

c) a citação mantém a sua plena eficácia interruptiva, porque antes da revogação do art.49º 
nº2 LGT ainda não tinha decorrido período superior a um ano de paragem do processo de execução 
fiscal por facto não imputável ao sujeito passivo (arts.90º e 91º Lei n.º 53 -A/2006,29 Dezembro, 
com início de vigência em 1.01.2007)

d) foi determinada a suspensão do processo de execução fiscal, em virtude da interposição 
de recurso hierárquico associado à prestação de garantia bancária, por decisão proferida em 
5.05.2006, notificada à executada em 10.05.2006 (docs.fls.15/16.probatorio n.º 7;art.169º n.º 1 CPPT)

e) em termos abstractos a suspensão da execução fiscal opera suspensão do prazo de pres-
crição da obrigação tributária exequenda a partir de 1.01.2007 (art.49º nº4 LGT redacção Lei 
n.º 53 -A/2006,29 Dezembro)
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f) a suspensão do prazo de prescrição não opera em relação a um prazo de prescrição que não 
está em curso, porque ainda não se iniciou após a verificação do facto interruptivo (citação)

Neste contexto a obrigação tributária exequenda não se encontra prescrita
CONCLUSÃO O recurso não merece provimento.
A sentença impugnada deve ser confirmada”.
2 - FUNDAMENTAÇÃO:
A decisão recorrida deu como assente a seguinte matéria de facto:
1. Foi instaurado contra a reclamante, em 07/09/2005, o processo executivo nº3085200501083104 

por dívida de IRC/97, no montante de € 501.147,02 (capa do processo executivo e certidão de dívida, 
fls. 3 e 4);

2. Em 19/09/2005 foi efectuada compensação pelo montante de € 4.489,21 (fis. 5);
3. A reclamante foi citada em 28/09/2005 (fls. 6);
4. Em 12/12/2005 requereu a fixação do montante da garantia bancária a prestar para suspender 

o processo nos termos do artº169º, do CPPT;
5. Em 03/04/2006 é notificada para prestar garantia no montante de € 664.282,16;
6. Em 18/04/2006 foi junta ao processo a garantia bancária nº325997, emitida
pelo Banco Espírito Santo pelo montante indicado (fts. 14);
7. Em 10/05/2006 a reclamante é notificada da suspensão do processo por virtude da prestação 

da garantia (fls. 16 a 18);
8. Em 29/10/2009, requer seja declarada prescrita a dívida exequenda (fls. 23);
9. O pedido foi indeferido por despacho de 22/11/2009, da Sra. Chefe de Finanças (fls. 27/30) 

 - acto reclamado;
10. Por ofício do Serviço de Finanças n.º 2609, datado de 15/03/2011, foi a reclamante notificada 

do despacho de indeferimento do pedido de reconhecimento de prescrição da dívida exequenda (fts. 65);
11. A presente reclamação deu entrada no Serviço de Finanças em 29/03/2011, conforme carimbo 

aposto na petição inicial, a fls. 78.
Factos não provados: Com interesse para a decisão, nada mais se provou de relevante.
Motivação: Assenta a convicção do tribunal no conjunto da prova documental dos autos, com 

destaque para a assinalada e informação de fls. 15.
3 - DO DIREITO:
Para se decidir pela improcedência da reclamação considerou a sentença recorrida o seguinte:
“Vem invocada a prescrição da dívida.
Estando em execução dívida de IRC/97, os regimes de prescrição da obrigação tributária 

potencialmente aplicáveis são os constantes do artº34º do Código de Processo Tributário, cujo n.º l 
dispunha que “a obrigação tributária prescreve no prazo de 10 anos, salvo se outro mais curto 
estiver fixado na lei”, e o n.º 2 que ‘’o prazo de prescrição conta -se desde o início do ano seguinte 
àquele em que tiver ocorrido o facto tributário, salvo regime especial”.

Em 01/01/1999, entrou em vigor a Lei Geral Tributária, que encurtou para oito anos o prazo 
de prescrição, contados, nos impostos periódicos (caso do IRC), a partir do termo do ano em que 
se verificou o facto tributário.

Na sucessão temporal dos regimes de prescrição da obrigação tributária, há que ter em conta 
o disposto no n.º l, do artº297º do Código Civil, ex vi do disposto no artº5º do Decreto -lei n.º 398/98 
de 17 de Dezembro, que aprovou a LGT, segundo o qual “a lei que estabelecer, para qualquer 
efeito, um prazo mais curto do que o fixado na lei anterior é também aplicável aos prazos que já 
estiverem em curso, mas o prazo só se conta a partir da entrada em vigor da nova lei, a não ser 
que, segundo a lei antiga, falte menos tempo para o prazo se completar “.

Assim, no regime do CPT, a prescrição da dívida consumar -se -ia em 01/01/2008, (ou seja, 
dez anos contados do início do ano seguinte ao do facto tributário).

No regime da LGT, a prescrição consumar -se -ia em 31/12/2006 (ou seja, oito anos contados 
da entrada em vigor desta lei  - artº5º, do DL nº398/98).

Como assim, o regime de prescrição aplicável à dívida exequenda (proveniente de IRC/97) é o da 
LGT, por o prazo de prescrição se completar antes da data que resultaria da aplicação da lei antiga.

Estabelece o n.º l do artº49º da LGT, que “a citação, a reclamação, o recurso hierárquico, a 
impugnação e o pedido de revisão oficiosa da liquidação do tributo interrompem a prescrição “.

A interrupção inutiliza para a prescrição todo o tempo decorrido anteriormente, começando 
a correr novo prazo a partir do acto interruptivo  - artº326º, nºl, do Código Civil.

A interrupção tem lugar uma única vez, com o facto que se verificar em primeiro lugar 
 -artº49º, nº3, da LGT, na redacção da Lei nº53 -A/2006, de 29 de Dezembro.

Tal facto, como resulta dos elementos dos autos e, nomeadamente, da informação de fls.15, 
foi a citação, que teve lugar em 29/09/2005.

Reiniciando -se a contagem do prazo de oito anos em 29/09/2005, só em 28/09/2013 ocorrerá a 
prescrição, sendo inútil indagar da verificação dos factos suspensivos previstos no nº4 do artº49º, 
da LGT.
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Igualmente irrelevante é indagar se o processo esteve parado por período superior a um 
ano por facto não imputável ao sujeito passivo posto que a garantia foi prestada em vista de 
reclamação e recurso hierárquico que afinal não tinham por objecto a dívida exequenda, mas 
uma outra liquidação.

Tal em nada aproveita à reclamante em vista da disposição transitória prescrita no artº91º 
da Lei nº53 -A/2006, que procedeu à revogação do nº2 do artº49º com aplicação a todos os prazos 
de prescrição em curso, objecto de interrupção, em que ainda não tenha decorrido o período 
superior a uma ano de paragem do processo por facto não imputável ao sujeito passivo.

Ora, como resulta do probatório, o processo não esteve parado, por período superior a um 
ano, antes da apresentação da garantia em 18/04/2006 por virtude do que se suspendeu.

E, nessa medida, o período de um ano de paragem do processo, ainda que por facto não im-
putável ao sujeito passivo, sempre se completaria depois da entrada em vigor da Lei nº53 -A/2006, 
em 01/01/2007, o que ipso facto afasta a pretendida aplicação da disposição revogada.

A dívida não está por conseguinte, prescrita, não merecendo censura o despacho impugnado 
que no mesmo sentido decidiu(…)”.

DECIDINDO NESTE STA:
A questão a decidir é a de saber se ocorre a prescrição invocada, importando averiguar previamente 

se, por força da disposição transitória consignada no art. 91.º, da Lei n.º 53 -A/2006 de 29/12, se aplicam 
ou não ao caso dos autos as alterações ao regime de prescrição, instituído pela citada Lei.

Fulcral é saber se antes de 01/01/2007 data da entrada em vigor da citada lei que revogou o disposto 
no artº 49º n.º 2 da LGT, o processo executivo fiscal, de que os presentes autos são incidente, esteve 
ou não, parado por mais de um ano por facto não imputável à contribuinte.

Se tal tiver sucedido (como defende a recorrente) sem sombra de dúvidas que a revogação do citado 
preceito do n.º 2 do dito artº 49º não se lhe aplica havendo que contar com ele como se não tivesse sido 
revogado por força do regime transitório instituído pelo artº 91º da Lei n.º 53 -A/2006. Ainda assim terá 
de ser efectuada a soma do tempo de corrido nos dois períodos de tempo ali previstos.

Caso tal não tenha sucedido, então, sem mais delongas, dever -se -á considerar acertada a decisão 
recorrida que considerando ser de aplicar o prazo de 8 anos previsto no artº 48º da LGT, (no que todas 
as partes concordam) exprimiu que a prescrição só ocorrerá em 28/09/2013.

E, sobre o elemento fáctico fulcral destacado cumpre assinalar que:
A sentença recorrida expressa a fls. 197 que: “Ora como resulta do probatório, o processo não 

esteve parado, por período superior a um ano, antes da apresentação da garantia em 18/04/2006 por 
virtude do que se suspendeu.

E, nessa medida, o período de um ano de paragem do processo, ainda que por facto não impu-
tável ao sujeito passivo, sempre se completaria depois da entrada em vigor da Lei nº53 -A/2006, em 
01/01/2007, o que ipso facto afasta a pretendida aplicação da disposição revogada.

A dívida não está por conseguinte, prescrita,(…)”.
Do mesmo modo o parecer do Mº Pº junto deste STA salienta que: “a citação mantém a sua plena 

eficácia interruptiva, porque antes da revogação do art.49º nº2 LGT ainda não tinha decorrido perí-
odo superior a um ano de paragem do processo de execução fiscal por facto não imputável ao sujeito 
passivo (arts.90º e 91º Lei n.º 53 -A/2006,29 Dezembro, com início de vigência em 1.01.2007)”.

Ao que a recorrente contrapõe, sem concretizar com destaque de quais os factos e datas da sua 
verificação, que:

“8) O prazo prescricional é o prazo de oito anos previsto na Lei Geral Tributária, nos termos do n. 
1 do art. 5.º do Decreto -Lei n.º 398/98, que aprovou a Lei Geral Tributária e art. 279.º do Código Civil.

9) Acrescido do prazo máximo de interrupção de um ano, em virtude da paragem ter ocorrido 
até 31.12.2006.

10) Pelo que ao contrario do que conclui a sentença recorrida a obrigação tributaria esta prescrita”.
Ora, verificamos que da matéria de facto assente é possível retirar que após a interrupção do de-

curso do prazo prescricional operada por via da citação realizada em 28/09/2005 e, até 01/01/2007 (data 
de entrada em vigor da lei 53 -A/2006) o processo executivo fiscal teve um andamento normal sem a 
ocorrência de períodos de paragem superiores a um ano (vide factos fixados em 4) a 7) do probatório). 
Assim sendo, a revogação do n.º 2 do artº 49º da LGT operada pela lei acabada de referir, aplica -se ao 
caso dos autos face à seguinte estatuição do seu artº 91: “A revogação do n.º 2 do artigo 49.º da LGT 
aplica -se a todos os prazos de prescrição em curso, objecto de interrupção, em que ainda não tenha 
decorrido o período superior a um ano de paragem do processo por facto não imputável ao sujeito 
passivo”. (sublinhado nosso).

Ou seja, estabeleceu um regime transitório consistente em que a revogação do art. 49º n.º 2 LGT 
(cessação do efeito interruptivo do prazo de prescrição) não opera quanto aos processos em que já 
tenha decorrido o período superior a um ano de paragem do processo por acto não imputável ao 
sujeito passivo”.
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No caso dos autos não se demonstra que tenha decorrido o período superior a um ano de paragem 
do processo por facto não imputável ao contribuinte e, por isso, o regime transitório não se aplica devendo 
considerar -se revogado o disposto no n.º 2 do artº 49º da LGT, como bem considerou a decisão recorrida.

Assim sendo, se até à data da citação ainda não tinha decorrido o prazo de prescrição de oito anos 
este acto interrompeu o prazo inutilizando para a prescrição o prazo decorrido até à sua verificação (artº 
326º n.º 1 do C. Civil) e o efeito interruptivo não degenerou em suspensivo por não se ter verificado 
até à data de entrada em vigor da Lei nº53 -A/2006, em 01/01/2007, a paragem do processo por mais de 
um ano por facto não imputável ao contribuinte. Nestas circunstâncias o regime transitório previsto no 
artº 91º da citada lei não opera, sendo de considerar aplicável ao caso dos autos a revogação operada 
do n.º 2 do artº 49º da LGT, tudo determinando que não tenha, ainda, ocorrido a prescrição da dívida 
tributária de IRC de 1997, não obstante o tempo decorrido. A interpretação da lei efectuada na sentença 
recorrida e por nós agora confirmada não desconsiderou as disposições transitórias previstas na dita 
Lei de Orçamento de Estado para 2007, apenas fez delas a interpretação que se impunha, com o que a 
nosso ver não foram violadas as regras constitucionais gerais do Estado de Direito, nomeadamente os 
princípios da legalidade, da reserva de lei, da proporcionalidade, da justiça, da equidade e da boa fé, 
queixume da recorrente contido na conclusão 6ª do seu recurso.

Assim sendo, falece razão à recorrente sendo de negar provimento ao recurso.
4 - DECISÃO:
Pelo exposto, acordam os Juízes deste STA em negar provimento ao recurso e em confirmar, com 

a presente fundamentação, a decisão recorrida, com as legais consequências.
Custas a cargo da recorrente.

Lisboa, 23 de Novembro de 2011. — Ascensão Lopes (relator) — Pedro Delgado — Casimiro 
Gonçalves. 

 Acórdão de 23 de Novembro de 2011.

Assunto:

Recurso por oposição de julgados. Artigo 280.º n.º 5 do CPPT.

Sumário:

 I — A existência de alçadas não prejudica o direito ao recurso jurisdicional para o 
STA ao abrigo do n.º 5 do artigo 280.º do CPPT, previsto para os casos em que a 
decisão recorrida perfilha solução oposta à adoptada em mais de três sentenças 
do mesmo ou outro tribunal de igual grau ou à adoptada em decisão proferida 
por tribunal de hierarquia superior.

 II — Nesse recurso não é possível invocar como acórdão fundamento uma decisão do 
Tribunal Constitucional.

 III — Os requisitos desse recurso traduzem -se na necessidade de as decisões em con-
fronto perfilharam «solução oposta» estando em causa o «mesmo fundamento de 
direito» e «ausência substancial de regulamentação jurídica», o que pressupõe 
a identidade dos factos subjacentes (que terão de ser essencialmente os mesmos 
do ponto de vista do seu significado jurídico) e a identidade do regime jurídico 
aplicado (ainda que em invólucros legislativos diferentes).

 IV — Existe oposição justificativa da admissibilidade do recurso se as decisões em 
confronto convocaram, interpretaram e aplicaram realidades e previsões jurídicas 
idênticas e chegaram a resultados díspares quanto à questão de saber se a incons-
titucionalidade das normas regulamentares que instituíram a taxa municipal que 
constitui a dívida exequenda integra o que se vem denominando de “ilegalidade 
abstracta da liquidação” e pode, nessa medida, servir de fundamento de oposição 
à execução fiscal.

 V — Essa inconstitucionalidade constitui uma ilegalidade “abstracta”, por não se 
consubstanciar num vício próprio do acto de liquidação da taxa, incorrido por 
ocasião da sua prática, mas da própria norma regulamentar que criou o tributo; 
ilegalidade que logra enquadramento na alínea a) do n.º 1 do artigo 204.º do 
CPPT, podendo, por isso, servir de fundamento a oposição à execução fiscal.
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Processo n.º 945/10 -30.
Recorrente: Transportadora Internacional Felício & Filhos, L.da

Recorrido: Câmara Municipal de Torres Novas.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Dulce Manuel Neto.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. TRANSPORTADORA INTERNACIONAL FELÍCIO & FILHOS, LDA, com os demais si-
nais dos autos, deduziu no Tribunal Tributário de Leiria oposição à execução fiscal que contra si foi 
instaurada pela Câmara Municipal de Torres Novas para cobrança de dívida proveniente de taxa de 
publicidade liquidada com referência ao ano de 2007, no montante de € 734,40 e imposto de selo no 
montante de € 3,00, invocando a inconstitucionalidade das normas regulamentares que instituíram a 
taxa que constitui a dívida exequenda.

Aquele Tribunal, por decisão datada de 30 de Junho de 2010, julgou verificada a excepção de 
erro na forma de processo, por considerar que a Oponente pretendia discutir a legalidade em concreto 
da liquidação da taxa que constitui a dívida exequenda e não a sua legalidade abstracta, e que tal não 
lhe era permitido fazer em sede de oposição à execução, mas, tão somente, em sede de impugnação 
judicial, não sendo viável a convolação na forma de processo adequada face à caducidade do direito 
de impugnar o acto de liquidação.

Por requerimento de fls. 86/88, a Oponente interpôs recurso dessa decisão para a Secção de 
Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo, ao abrigo do disposto no artigo 280.º, 
n.º 5 do Código de Procedimento e de Processo Tributário, identificando as seguintes decisões opostas:

 - decisão sumária do Tribunal Constitucional, n.º 320/05, no Proc. n.º 661/05;
 - acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 17/01/2007, no Proc. n.º 01044/06;
 - acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 15/05/2002, no Proc. n.º 169/02;
 - acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 20/01/1999, no Proc. n.º 021005;
 - acórdão do TCA Sul, de 18/05/2004, no Proc. n.º 01205/03.
Admitido que foi o recurso, por despacho que consta de fls. 93, veio a Recorrente apresentar as 

alegações que constam de fls. 130/149, que rematou com o seguinte quadro conclusivo:
1. O presente recurso vem interposto da sentença proferida pelo TAF de Leiria, que julgou impro-

cedente a oposição, por erro na forma do processo e não conheceu do mérito da causa.
2. O presente recurso versa em exclusivo sobre matéria de direito.
3. O fundamento da alínea a) do n.º 1 do artigo 204 do CPPT, dispõe: “Inexistência de imposto, 

taxa ou contribuição nas leis em vigor à data dos factos a que respeita a obrigação, ou, se for o caso, 
não estar autorizada a sua cobrança à data em tiver ocorrido a respectiva liquidação;

4. Cabem aqui os casos de normas que violam regras de hierarquia superior (...).
5. A ilegalidade é abstracta porque, afectando a própria lei, não depende de acto que faz a sua 

aplicação em concreto;
6. A inconstitucionalidade da norma que institui um tributo integra a ilegalidade abstracta da 

liquidação, podendo servir de fundamento de oposição à execução, à luz do disposto na alínea a) do 
artigo 204º do CPPT.

7. O Tribunal a quo aplicou erradamente o disposto nos artigos 203º e 204º, n.º 1, alínea a) do CPPT, 
violando assim grosseiramente os artigos 103º, n.º 2 e 3 e 165º, n.º 1 alínea i), ambos da Constituição 
da República Portuguesa, que consagram o princípio da legalidade dos impostos.

8. A ora recorrente apresentou oposição à execução fiscal instaurada para pagamento de uma 
‘taxa de publicidade” exigida pela Câmara Municipal de Torres Novas, do ano de 2007, no montante 
de € 734,40, acrescido de juros de mora a partir da data de 08/09/2007.

9. Na oposição apresentada pela ora Recorrente em 08/03/2010, a mesma concluiu pedindo a 
extinção da instância executiva.

10. A ora recorrente sempre invocou a inconstitucionalidade dos artigos 2º, 5º, 7º e 10º do Regu-
lamento e artigos 2º, 30 e 4º da Tabela de Taxas de Publicidade e Ocupação da Via Pública, aprovado 
em Câmara Municipal de Torres Novas, publicado em Diário da República, em 20/06/2002, Apêndice 
n.º 80 – II Série, n.º 140, a coberto da qual foi liquidada a taxa devida e fixado o seu montante para o 
ano de 2007, por violação do princípio da legalidade dos impostos, consagrado nos artigos 103º, n.º 2 
e 3 e 165º, n.º 1 ai. 1) ambos da Constituição da República Portuguesa.

11. Não existem dúvidas que estamos perante uma ilegalidade abstracto da liquidação;
12. Abstracta por não se consubstanciar num vício próprio do acto, incorrido por ocasião da sua 

prática, mas da norma que aplica, por inconstitucional, por isso incapaz de servir de alicerce a este 
como a qualquer outro acto tributário de liquidação (Cfr. Acórdãos de 15/05/2002, no recurso 169/02; 
e Ac. de 17/01/2007, no recurso 1044/06, ambos deste STA).

13. Podendo, por isso, servir de fundamento de oposição à execução fiscal, à luz do disposto no 
artigo 204º do CPPT.
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14. Neste mesmo sentido, foi decidido no Ac. do STA, de 20/01/1999, processo n.º 21005; em 
que se concluiu que o artigo 62º do Regulamento da Tabela de Taxas Municipais da Câmara Municipal 
de Guimarães é inconstitucional;

15. A inconstitucionalidade de uma norma é fundamento de oposição previsto na alínea a) do n.º 1 
do artigo 286 do CPT (actual artigo 204º, n.º 1, alínea a) do CPPT).

16. E ainda o acórdão proferido pelo Tribunal Constitucional (decisão sumário n.º 320/05, pro-
cessa n.º 661/05, 2º Secção): “1. Nos presentes autos, emergentes de um processo de execução fiscal 
instaurado na Divisão de Execuções Fiscais da Câmara Municipal de Lisboa contra A. - Lda, por dívida 
referente à taxa devida pela licença de publicidade e ocupação da via pública de 2000, no montante 
de €6.554,31; No fundamento da alínea a) do n.º 1 do artigo 204 do CPPT (anteriormente alínea a) do 
n.º 1 do artigo 286º do CPT), cabem os casos de normas que violam as regras de hierarquia superior, 
designadamente, além das normas constitucionais: A ilegalidade é abstracta porque, afectando a própria 
lei, não depende do acto que faz a sua aplicação em concreto. Portanto, a argumentação da oponente é 
fundamento de oposição e merece acolhimento.”

17. A ora recorrente, o que pretende efectivamente, com a apresentação da oposição é a proce-
dência da oposição com fundamento na alínea a) do n.º 204º do CPPT, o que tem como consequência 
normal a extinção da execução fiscal.

18. A liquidação das referidas taxas foi feita com a aplicação do Regulamento e Tabela de Taxas 
de Publicidade e Ocupação da Via Pública, aprovado em Câmara Municipal em 21/12/2001;

19. O regulamento local e a tabela anexa são INCONSTITUCIONAIS, enquanto submetem ao 
pagamento de taxa a concessão ou renovação de licença de publicidade situada ou afixada em imóveis 
pertencentes a particulares.

20. A taxa de publicidade aplicada à recorrente encontra -se afixada no imóvel/prédio urbano que 
é propriedade da Executada.

21. As taxas, fixando como fixam, impostos, mormente quando não estejam em causa a utilização de 
um bem público ou semi -publico, os artigos do Regulamento e da Tabela de Taxas de publicidade e ocu-
pação da Via, que o determinam são organicamente inconstitucionais, por violação do princípio da legali-
dade dos impostos, artigos 103º, n.º 2 e 3 e 165º, n.º 1, alínea l)da Constituição da República Portuguesa”.

22. Nos autos de oposição a ilegalidade é abstracta porque, afectando a própria lei, não depende 
do acto que faz a sua aplicação em concreto.

23. A argumentação da oponente é fundamento de oposição, ao abrigo do disposto no artigo 204º, 
n.º 1, alínea a) do CPPT e merecia toda o acolhimento.

24. Quanto ao mérito da causa, que tem como fundamento a inconstitucionalidade invocada, a 
oposição foi apresentada com base nos seguintes fundamentos previstos nas alíneas a) e h), n.º 1, do 
artigo 204º do CPPT, que desde já se reitera integralmente para todos os legais efeitos.

25. Conforme aliás abundantemente invocado nas reclamações apresentadas pela ora recorrente, a 
questão da INCONSTITUCIONALIDADE que constitui objecto da presente oposição já foi decidida, 
em diversas oportunidades, por jurisprudência constante do Tribunal Constitucional (a mero título de 
exemplo, cfr. Acs. n.º 558/98, n.º 63/99, n.º 32/00, n.º 346/01, n.º 92/02, n.º 436/02, n.º 436/03, n.º 437/03, 
n.º 453/03, n.º 34/04, n.º 109/04, n.º 464/04, n.º 166/08).

26. Não sendo verificada qualquer correspectividade/sinalagmaticidade entre a taxa a pagar e 
uma eventual contrapartida por parte do município que beneficia da quantia entregue para liquidação 
da taxa, é forçoso concluir pela natureza de imposto daquele dever fiscal.

27. As normas constantes, entre outros, dos artigos 2º, 5º, 7º e 10º do Regulamento e os artigos 2º 
a 4º da Tabela de Taxas de Publicidade de Torres Novas, não constam nem de Lei da Assembleia da 
República, nem sequer de Decreto -Lei autorizado, pelo que se verifica uma evidente INCONSTITU-
CIONALIDADE ORGÂNICA daqueles mesmos preceitos legais.

28. Daí que devem ser julgados inconstitucionais, por violação do disposto nos artigos 103º, 
n.º 2 e 165º, n.º 1 alínea i) ambos da Constituição da República Portuguesa, as normas, constantes dos 
artigos 2º, 5º, 7º e 10º do Regulamento e artigos 2º, 30 e 4º da Tabela de Taxas anexa, aprovada pela 
Câmara Municipal de Torres Novas.

29. A questão da ilegalidade do acto tributário por aplicação de norma inconstitucional (incons-
titucionalidade formal, orgânica ou material) foi suscitada em sede de oposição.

30. O seu conhecimento pode/deve ser oficioso pelo tribunal, porque este, nos feitos submetidos 
ao seu julgamento, não pode aplicar normas que infrinjam o disposto na Constituição ou os princípios 
nela consignados.

31. A oficiosidade do conhecimento da inconstitucionalidade das normas resulta igualmente do 
n.º 3, do artigo 4º do E.T.A.F. ao dispor que “Os tribunais administrativos e fiscais devem recusar a 
aplicação de normas inconstitucionais ou que contrariem outros de hierarquia superior”.

32. A sentença ora recorrida deveria ter declarado a inconstitucionalidade formal das normas ínsitas 
no Regulamento em causa e Tabela de Taxas de Publicidade anexa, aprovada pela Câmara Municipal 
de Torres Novas, em 21/12/2001, e, em consequência, a extinção da execução fiscal.
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33. Por todo o exposto, deve a decisão ora recorrida ser revogada, baixando os autos ao Tribu-
nal “a quo”, para que aí se conheça, então deste fundamento da inconstitucionalidade, com as legais 
consequências.

Termos em que deve dar -se provimento ao recurso, revogando -se a decisão recorrida com as 
inerentes consequências. Assim se fará, serena, sã e objectiva, JUSTIÇA.

Não foram apresentadas contra -alegações.
Por despacho da Relatora, a fls. 187, foi ordenada a notificação da Recorrente para vir eleger o 

acórdão fundamento entre aqueles que identificara no requerimento de interposição do recurso, sob pena 
de não se tomar conhecimento do objecto do recurso, com a seguinte motivação: «O presente recurso 
jurisdicional foi interposto ao abrigo do regime previsto no artigo 280.º, n.º 5 do CPPT, segundo o qual, 
«a existência de alçadas não prejudica o direito ao recurso para o Supremo Tribunal Administrativo de 
decisões que perfilhem solução oposta relativamente ao mesmo fundamento de direito e na ausência 
substancial de regulamentação jurídica, com mais de três sentenças do mesmo ou outro tribunal de 
igual grau ou com uma decisão de tribunal de hierarquia superior.».

Este tipo de recurso pressupõe, forçosamente, que no domínio do mesmo quadro normativo e 
perante idêntica realidade factual tenham sido adoptadas soluções jurídicas opostas quanto à mesma 
questão fundamental de direito, o que tem de ser evidenciado com mais de três sentenças do mesmo 
ou outro tribunal de igual grau ou com uma só decisão de tribunal de hierarquia superior.

Donde decorre, tal como a jurisprudência deste Tribunal tem explicado, que o recorrente deva 
eleger mais de três decisões no caso de a oposição ocorrer com decisão do mesmo ou de outro tribunal 
de igual grau, ou que eleja apenas uma decisão ou acórdão fundamento no caso de a oposição ocorrer 
com decisão de tribunal de hierarquia superior.».

Nessa sequência, a Recorrente veio eleger como acórdão fundamento a Decisão Sumária n.º 320/05 
do Tribunal Constitucional (fls. 200).

O Exm.º Magistrado do Ministério Público teve vista nos autos e veio defender que a decisão do 
Tribunal Constitucional não pode ser relevantemente invocada como requisito para a apreciação do re-
curso com fundamento em oposição de julgados, já que «a oposição deve ser estabelecida com acórdãos 
do TCA ou do STA, mas nunca com acórdão do Tribunal Constitucional; acrescidamente, porque este 
tribunal integra uma categoria distinta da categoria a que pertencem os tribunais tributários e não se 
integra na hierarquia estabelecida para a jurisdição administrativa e fiscal, cujo órgão superior é o 
STA (art. 209º corpo e nº1 alínea b) CRP; arts. 8º e 110 nº1 ETAF 2002; art. 280º nº5 último segmento 
CPPT)», o que o levou a emitir parecer no sentido de que o recurso fosse julgado findo.

Notificada que foi a Recorrente do teor do parecer emitido pelo Ministério Público, veio sustentar 
que podia invocar, como acórdão fundamento, um acórdão do Tribunal Constitucional, face ao lugar 
especial e autónomo que esse Tribunal ocupa no sistema judicial português; mas para a hipótese de 
assim não se entender, anunciou eleger como acórdão fundamento aquele que foi proferido pelo STA 
em 20/01/99 e que já identificara no requerimento de interposição do recurso.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir em conferência.
2. Na decisão recorrida foi julgada como provada a seguinte matéria de facto:
1. A Câmara Municipal de Torres Novas (CMTN) emitiu, em 18/06/2004, o alvará de utilização 

n.º 121/2004, em nome da ora oponente, com cópia a fls. 42, cujo teor dou por reproduzido;
2. A CMTN emitiu, em 05/02/2007, o aviso de pagamento de «PUBLICIDADE EM ESTABELE-

CIMENTOS  - PUBLICIDADE DE QUALQUER TIPO DESDE QUE VISÍVEL DA VIA PÚBLICA 
POR M2 OU FRACÇÃO E POR ANO, no valor de 734,40 € e de Imposto de selo, no valor de 3,00 
€, no total de 737,40 € (147.835$00), com a data limite de pagamento de 07/03/2007, cfr. doc. fls. 22, 
cujo teor dou por reproduzido;

3. Com data do dia 07/03/2007, a ora oponente dirigiu ao Exmo. Senhor Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Torres Novas, sob o «Assunto: Envio de factura de publicidade em estabelecimentos M/clientes: 
Transportadora Internacional Felício & Filhos, Lda», a exposição de fls. 23, e A/R de fls. 24 e 25, suscitando 
questão constitucional e solicitando reunião, cujo teor dor por reproduzido;

4. Com data do dia 29/06/2007, a ora oponente dirigiu ao Exmo. Senhor Presidente da Câmara 
Municipal de Torres Novas, sob o «Assunto: Envio de factura de publicidade em estabelecimentos 
M/clientes: Transportadora Internacional Felício & Filhos, Lda», a exposição de fls. 27 a 37, “forma-
lizando” a sua posição, cujo teor dou por reproduzido;

5. A CMTN produziu o documento de fls. 39, com o n.º 117/07, e o «Assunto: Transportadora 
Internacional Felício & Filhos, Lda.  - Aplicação de taxa de Publicidade  - Reclamação» que começa por 
dizer que «Reclama a empresa acima identificada da aplicação da taxa de publicidade a um anúncio que 
fixou nas suas instalações sitas em Casais de Igreja» e termina dizendo que «Neste contexto, é nosso 
entender, que não deve ser dado provimento à reclamação apresentada pela requerente, devendo, em 
consequência, a mesma, ser de novo notificada para proceder ao pagamento das taxas em falta, sob 
pena de procedimento coercivo», e cujo teor dou por reproduzido, na parte não transcrita;
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6. A CMTN, pelo ofício n.º 213 (?), de 26/07/2007, a fls. 38 e com a informação de fls. 39, 
comunicou à oponente, sob o «Assunto: “Taxas publicidade/Transportadora Internacional Felício & 
Filhos, Lda», o seguinte: «Em resposta à carta de V. Exa. sobre o assunto em epígrafe informo que por 
despacho do Excelentíssimo Vice Presidente consubstanciado na informação dos serviços da qual se 
junta fotocópia, deverá o vosso cliente no prazo máximo de 8 dias proceder ao pagamento das taxas 
constantes do nosso aviso enviado a 05/02/2007»;

7. No dia 03/02/2007, a Secção de Taxas e Licenças da CMTN emitiu a certidão de dívida de fls. 2 
e 41, que originou (cfr. carimbo a óleo) o processo de execução n.º 455/10, no valor de 737,40 €, cujo 
teor dou por reproduzido, do qual se destaca: «Dado que não foi satisfeito o pagamento no prazo de 
cobrança, que terminou em 22 -09 -2007, e em cumprimento do disposto no artigo 88º, do Decreto -Lei 
433/99, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 15/2001, de 5 de Junho, passo a presente, para que, 
em conformidade com o mesmo código, se proceda executivamente contra o referido devedor. São 
devidos juros de mora sobre a importância de 734,40 € a partir da data de 08 -09 -2007.».

8. A presente oposição deu entrada em 08/03/2010, cfr. carimbo aposto a fls. 4, na CMTN e a 
17/03/2010, neste TAF, cfr. carimbo de fls. 1.

3. A questão colocada no presente recurso consiste em saber se a decisão recorrida incorreu em 
erro ao julgar que a matéria articulada na petição inicial e que constitui a causa de pedir da presente 
oposição  - a inconstitucionalidade das normas regulamentares aprovadas pela Câmara Municipal de 
Torres Novas a coberto das quais foi liquidada a taxa de publicidade que constitui a dívida exequenda 
 - não pode servir de fundamento de oposição à execução fiscal, por constituir matéria que contende 
com a discussão da (i)legalidade em concreto desse acto de liquidação.

Todavia, antes de entrar na apreciação do mérito do recurso, convém tomar posição sobre outra 
questão, prévia em relação à decisão de fundo, e que passa por saber se se encontram ou não reunidos 
os requisitos e pressupostos para o recurso jurisdicional previsto no n.º 5 do artigo 280.º CPPT, sabido 
que no caso negativo não poderemos tomar conhecimento do seu objecto.

O presente recurso foi interposto ao abrigo do regime previsto no artigo 280.º, n.º 5 do CPPT, 
segundo o qual, «a existência de alçadas não prejudica o direito ao recurso para o Supremo Tribunal 
Administrativo de decisões que perfilhem solução oposta relativamente ao mesmo fundamento de direito 
e na ausência substancial de regulamentação jurídica, com mais de três sentenças do mesmo ou outro 
tribunal de igual grau ou com uma decisão de tribunal de hierarquia superior.».

Trata -se de um recurso previsto para os casos em que a decisão recorrida perfilha solução oposta 
– quanto ao mesmo fundamento de direito e na ausência substancial de regulamentação jurídica – à adoptada 
em mais de três sentenças do mesmo ou outro tribunal de igual grau ou com uma decisão de tribunal de 
hierarquia superior. Nessa situação, ainda que o valor da causa não ultrapasse um quarto da alçada fixada 
para os tribunais judiciais de primeira instância, o que impediria, em princípio, o recurso da decisão face 
ao disposto no n.º 4 do artigo 280.º do CPPT(1), ele torna -se admissível à luz do n.º 5 deste preceito legal.

Daí que, embora o valor da presente causa seja de € 737,40, isto é, não ultrapasse um quarto das 
alçadas fixadas para os tribunais judiciais de primeira instância, tal recurso é, em princípio, admissível 
à luz do mencionado regime, pois que ele possibilita o recurso para a Secção de Contencioso Tributário 
do STA com vista à uniformização das decisões sobre idêntica questão de direito, em conformidade, 
aliás, com o disposto no artigo 105.º da Lei Geral Tributária.

Todavia, como se deixou já explicado no despacho proferido pela Relatora, a fls. 187, este tipo 
de recurso pressupõe, forçosamente, que no domínio do mesmo quadro normativo e perante idêntica 
realidade factual tenham sido adoptadas soluções jurídicas opostas quanto à mesma questão fundamental 
de direito, o que tem de ser evidenciado com mais de três sentenças do mesmo ou outro tribunal de 
igual grau ou com uma só decisão de tribunal de hierarquia superior.

As razões que justificam tal posição são de prevenção contra abusos na utilização dos recursos 
por oposição de julgados, pretendendo -se evitar que os recorrentes obriguem o Supremo Tribunal a ter 
de apreciar, caso a caso, a eventualidade de a decisão recorrida estar em contradição com uma grande 
quantidade de acórdãos, que podiam mesmo ser centenas ou milhares, se não existisse qualquer limi-
tação quantitativa. Assim sendo, o recorrente deve eleger mais de três decisões no caso de a oposição 
ocorrer com decisão do mesmo ou de outro tribunal de igual grau, ou eleger apenas uma decisão ou 
acórdão no caso de a oposição ocorrer com decisão de tribunal de hierarquia superior.

No caso vertente, não vem invocada a existência sentenças do mesmo ou outro tribunal de igual 
grau ao do Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria (1ª instância), pelo que restava ao recorrente 
apontar, como fundamento do recurso, um só acórdão de tribunal de hierarquia superior que tenha 
decidido, em oposição, aquela única questão apreciada e decidida pela decisão recorrida.

Apesar de o Recorrente ter indicado, inicialmente, vários acórdãos do Supremo Tribunal Adminis-
trativo, um acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul e uma decisão do Tribunal Constitucional, 
veio, posteriormente, eleger como acórdão fundamento uma decisão deste último Tribunal. Todavia, 
face à posição assumida pelo Ministério Público, procedeu à sua substituição pelo acórdão proferido 
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pelo Supremo Tribunal Administrativo no Processo n.º 21005 e que já identificara no requerimento de 
interposição do recurso.

Na verdade, e como bem diz o Exm.º Magistrado do Ministério Público, a oposição deve ser esta-
belecida com decisão de tribunal de hierarquia superior, isto é, com acórdãos do TCA ou do STA, mas 
nunca com acórdão do Tribunal Constitucional, dado que este tribunal integra uma categoria distinta 
da categoria a que pertencem os tribunais tributários, não se integrando na hierarquia estabelecida para 
a jurisdição administrativa e fiscal.

Tal solução decorre da autonomia da jurisdição dos tribunais administrativos e fiscais, constitu-
cionalmente garantida no artigo 212.º da CRP, segundo o qual o Supremo Tribunal Administrativo é o 
órgão superior da hierarquia dos tribunais administrativos e fiscais, em conformidade com o disposto 
no artigo 209.º, n.º 1, alínea b), da Constituição e com as normas contidas no Estatuto dos Tribunais 
Administrativos e Fiscais, e da inexistência de quaisquer relações de hierarquia entre esses tribunais e o 
Tribunal Constitucional, ao qual compete apenas, e especificamente, administrar a justiça em matérias 
de natureza jurídico -constitucional (artigo 221.º da CRP).

Vale isto por dizer que a apontada decisão do Tribunal Constitucional não podia, efectivamente, ser 
invocada como “acórdão fundamento”, face à impossibilidade legal de assegurar, pela via processual 
da uniformização de julgados, a igualdade na aplicação do direito entre uma decisão proferida por um 
tribunal tributário e uma decisão proferida por aquele Tribunal.

Tendo, todavia, em conta que a Recorrente acabou por apontar como acórdão fundamento, em 
substituição daquele, o acórdão que o STA proferiu no Processo n.º 21005, e tendo em atenção os 
princípios “pro actione”, do máximo aproveitamento dos actos processuais, da tutela judicial efectiva 
e da obtenção da justiça material, que encontram acolhimento no nosso processo civil, designadamente 
no artigo 265.º do Código de Processo Civil, iremos ter em conta essa subsituação e considerar este 
acórdão como fundamento do presente recurso.

Aqui chegados, cumpre apreciar se, à luz da decisão recorrida e do acórdão fundamento, ocor-
rem os restantes pressupostos deste recurso, isto é, se as decisões em confronto perfilharam «solução 
oposta» estando em causa o «mesmo fundamento de direito» e «ausência substancial de regulamenta-
ção jurídica». O que pressupõe, naturalmente, uma identidade dos factos subjacentes (que terão de ser 
essencialmente os mesmos do ponto de vista do seu significado jurídico) e uma identidade do regime 
jurídico aplicado (ainda que em invólucros legislativos diferentes), pois que sem essa identidade não 
será possível vislumbrar a emissão de proposições jurídicas opostas sobre a mesma questão fundamental 
de direito, nem se poderá atingir o fim visado com este tipo de recurso, que é o de assegurar o valor 
da igualdade na aplicação do direito.

Na decisão recorrida considerou -se, como vimos, que a alegada inconstitucionalidade das normas 
regulamentares a coberto das quais foi liquidada a taxa municipal de publicidade que constitui a dívida 
exequenda não podia constituir fundamento de oposição, por não contender com a ilegalidade abstracta do 
acto de liquidação mas com a sua ilegalidade em concreto, pelo que não constituiria fundamento de opo-
sição subsumível à alínea a) do n.º 1 do artigo 204.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário.

Por seu turno, no acórdão fundamento julgou -se que a inconstitucionalidade das normas regula-
mentares que criam e suportam a liquidação de taxas municipais integra o que se vem denominando 
de “ilegalidade abstracta da liquidação”, podendo servir de fundamento de oposição à execução à luz 
do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 286.º do Código de Processo Tributário.

O que, desde logo, evidencia que, quer no plano dos factos, quer no plano da normatividade jurí-
dica, são coincidentes as situações retratadas nas duas decisões, pois embora proferidas no âmbito de 
invólucros legislativos distintos (uma no âmbito da vigência do CPPT e outra no âmbito da vigência do 
CPT), convocaram, interpretaram e aplicaram a mesma previsão jurídica, vigente nesses dois Códigos, 
emitindo proposições jurídicas opostas sobre a mesma questão fundamental de direito.

E, assim sendo, há, efectivamente, oposição de julgados justificativa da admissibilidade do presente 
recurso, pelo que haverá que conhecer do seu mérito.

Passando, então, ao conhecimento do objecto do recurso, logo diremos que a Recorrente tem 
razão, pois que a apontada inconstitucionalidade das normas regulamentares que instituíram a taxa 
que constitui a dívida exequenda constitui fundamento de oposição enquadrável na alínea a) do n.º 1 
do artigo 204.º do CPPT.

Com efeito, esse preceito prevê o que doutrinal e jurisprudencialmente se designa por ilegalidade 
abstracta da liquidação, que se distingue da ilegalidade em concreto por na primeira estar em causa a 
ilegalidade do tributo e não a mera ilegalidade do acto de liquidação.

Como explica o Juiz Conselheiro Jorge Lopes de Sousa, no “Código de Procedimento e de Processo 
Tributário, anotado”, 5ª edição, II volume, pág. 323, «na ilegalidade abstracta a ilegalidade não reside 
directamente no acto que faz aplicação da lei ao caso concreto, mas na própria lei cuja aplicação é 
feita, não sendo, por isso, a existência de vício dependente da situação real a que a lei foi aplicada 
nem do circunstancialismo em que o acto foi praticado. (...)
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«O CPT e o CPPT, embora tenham entreaberto excepcionalmente as portas da oposição à exe-
cução fiscal à discussão da legalidade em concreto nos casos em a lei não prevê meio de impugnação 
contenciosa dos actos de liquidação da dívida exequenda [arts. 286.º, n.º 1, alínea g), e 204.º, n.º 1, 
alínea h, respectivamente], continuaram a estabelecer a regra da possibilidade da apreciação da 
ilegalidade em abstracto no âmbito da oposição à execução fiscal, independentemente de ter havido 
ou não a possibilidade de impugnar contenciosamente o acto de liquidação [alíneas a) dos n.ºs 1 
daqueles arts. 286.º e 204.º].

Uma razão para a manutenção desta distinção entre apreciação da ilegalidade em abstracto e em 
concreto (...), é a de que “a ausência em absoluto do pressuposto normativo da tributação implica uma 
violação directa do princípio constitucional da legalidade dos impostos  - uma violação da Constituição 
que no fundo se traduz, bem pode dizer -se, numa verdadeira usurpação de poderes (...)”.

Estando este regime legal especialmente previsto para os casos em que o acto de liquidação não 
tem por suporte em qualquer lei em vigor, ele será aplicável, por paridade ou maioria de razão, aos 
casos em aquele acto assenta em norma qualificável como inexistente ou existente mas inválida. (...)

Cabem neste conceito de ilegalidade abstracta todos os casos de actos que aplicam normas que 
violam regras de hierarquia superior, designadamente, além das normas constitucionais, as de direito 
comunitário ou internacional vigente em Portugal ou mesmo normas legislativas de direito ordinário 
quando é feita aplicação de normas regulamentares.».

Em suma, a ilegalidade invocada na presente oposição é “abstracta”, por não se consubstanciar 
num vício próprio do acto de liquidação da taxa, incorrido por ocasião da sua prática, mas da própria 
norma regulamentar que criou esse tributo, por inconstitucional e, por isso, incapaz de servir de alicerce 
ao acto de liquidação. Ilegalidade que logra enquadramento na alínea a) do n.º 1 do artigo 204.º do 
CPPT, podendo, por isso, servir de fundamento a esta oposição à execução fiscal.

Procedem, pelo exposto, as conclusões das alegações da Recorrente.
4. Face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 

Administrativo em conceder provimento ao recurso e revogar a decisão recorrida, baixando os autos 
ao Tribunal “a quo” para que aí se conheça deste fundamento da oposição à execução fiscal, se a tal 
nada mais obstar.

Sem custas.

Lisboa, 23 de Novembro de 2011. — Dulce Manuel Neto (relatora) — Valente Torrão — Casimiro 
Gonçalves.

(1) (Segundo o qual «não cabe recurso das decisões dos tribunais tributários de 1ª instância proferidas em processo de 
impugnação judicial ou de execução fiscal quando o valor da causa não ultrapassar um quarto das alçadas fixadas para os 
tribunais judiciais de primeira instância».) 

 Acórdão de 23 de Novembro de 2011.

Assunto:

Prescrição. Interrupção da prescrição. Suspensão da execução. Prestação de garantia.

Sumário:

 I — As causas de interrupção da prescrição ocorridas antes da alteração do n.º 3 do 
artigo 49.º da LGT, introduzida pela Lei n.º 53 -A/2006, produzem os efeitos que 
a lei vigente no momento em que elas ocorreram associava à sua ocorrência: eli-
minação do período de tempo anterior à sua ocorrência e suspensão do decurso 
do prazo de prescrição, enquanto o respectivo processo estiver pendente ou não 
estiver parado por mais de um ano por facto não imputável ao contribuinte.

 II — A degradação em suspensivo do efeito interruptivo da dedução de impugnação 
judicial, no caso de paragem do processo por mais de um ano por facto não im-
putável ao contribuinte (n.º 2 do artigo 49.º da LGT  - antes de 1/1/2007), não tem 
influência no decurso do prazo de prescrição no caso de ocorrer anterior citação 
para a execução fiscal, já que esta configura facto com potencialidade interruptiva 
para, por si só, eliminar o período decorrido anteriormente e obstar ao decurso 
da prescrição até ao trânsito em julgado da decisão que venha a pôr termo ao 
processo.
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 III — A paragem da execução fiscal por motivo de suspensão requerida pela executada 
é -lhe imputável, pois a sua actuação impede o órgão da execução fiscal de pros-
seguir com ela.

 IV — Assim sendo, nos termos do disposto nos artigos 49.º, n.º 3 da LGT e 169.º do CPPT, 
suspenso o processo de execução, na sequência da interposição de impugnação 
judicial e da prestação de garantia bancária, o prazo de prescrição manter -se -á 
suspenso enquanto durar aquela suspensão.

Processo n.º 993/11 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Edifoz – Empreendimentos Imobiliários, S.A.
Relator: Exm.º Sr. Cons.º Dr. Pedro Delgado.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo

I – A Fazenda Publica, vem recorrer para este Supremo Tribunal da sentença do Tribunal Admi-
nistrativo e Fiscal de Leiria de 16 de Setembro de 2011, que julgou procedente a reclamação deduzida 
pela sociedade Edifoz – Empreendimentos Imobiliários, SA, com os demais sinais dos autos, contra o 
despacho do chefe de finanças de Leiria proferida no processo de execução fiscal n.º 1384200401004670, 
que indeferiu o pedido da prescrição da dívida referente ao imposto municipal de sisa e respectivos 
juros compensatórios do ano de 2003.

Termina as suas alegações de recurso, formulando as seguintes conclusões:
«A) É aplicável o prazo de 8 anos acolhido no art. 48º/1 da LGT, por via do art. 180º do CIM-

SISSD.
B) Em matéria de determinação da prescrição e nos termos do disposto no art. 12º do CC, importa 

atender a todos os factos interruptivos ou suspensivos previstos na lei em vigor no momento em que 
os factos ocorram.

C) A primeira causa interruptiva do prazo de prescrição foi a citação verificada em 2004/02/06.
D) Todavia, antes de decorrido um ano sobre tal data, foi prestada garantia nos autos executivos, 

visando a sua suspensão até à decisão do pleito, ou seja, até à data do trânsito em julgado da decisão da 
Impugnação Judicial n.º 76/2004, o que veio a suceder com o Acórdão do TCAS de 2011/02/22.

F) Verificando -se a suspensão do processo executivo fiscal, haverá que entender -se também pela 
suspensão do prazo prescricional, tal como resultava do art. 49º/3 da LGT, na redacção vigente à data 
da prestação da garantia e actual art. 49º/4 da LGT.

G) Suspenso o prazo de prescrição, após a prestação daquela garantia, o credor tributário, legal-
mente, ficou impedido de exercer o seu direito à cobrança daquele crédito tributário.

H) Ora, o prazo para o credor tributário exigir o seu crédito deve estar ligado à real e efectiva pos-
sibilidade de o poder fazer, em nome dos princípios da segurança jurídica, justiça, equidade e igualdade 
das partes, sob pena de o prazo de prescrição decorrer ou a prescrição verificar -se enquanto a entidade 
credora está legalmente impossibilitada de, legitimamente, exigir o seu crédito.

I) Assumindo a prescrição o carácter de sanção à inércia ou negligência do credor tributário na 
cobrança dos seus créditos, no caso vertente, aquelas não se verificam.

K) Assim, deve ser entendido que, suspendendo o processo de execução fiscal, a prestação de 
garantia suspende, igualmente, a contagem do prazo de prescrição até à decisão do pleito.

L) Tal como resulta dos artigos 52º/1 da LGT e 169º/1 do CPPT.
M) Ao não decidir assim, a sentença sob recurso fez errada interpretação do direito aplicável, 

nomeadamente, dos artigos 48º, 49º e 52º da LGT, 169º/1 do CPPT e, ainda dos artigos 12º, 397º e 
326ºl1 do Código Civil.

II – A Edifoz – Empreendimentos Imobiliários, SA apresentou as suas contra alegações, concluindo 
nos termos seguintes:

«A) — Nos presentes autos a questão decidenda reporta -se à prescrição das dívidas objecto de 
cobrança coerciva, e do seu não reconhecimento pelo órgão de execução fiscal.

B) — Ainda que se entenda que a causa da paragem e da suspensão do processo de execução é 
imputável à reclamante, em virtude da prestação de garantia, o mesmo não se poderá dizer quanto à 
paragem do processo de impugnação.

C) — No caso concreto, verificou -se a paragem do processo de impugnação por mais de um 
ano, facto este que não adveio da paragem ou da suspensão da execução, e também não é imputável 
à reclamante.

D) — Assim, a paragem da impugnação não sendo imputável à ora recorrida não implica a sus-
pensão da contagem do prazo prescricional.

E) — Acresce que, a paragem da impugnação judicial ocorre já depois da execução ter sido in-
terrompida.
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E) — E, assim sendo, o efeito instantâneo do facto interruptivo, de eliminação do período de 
tempo anteriormente decorrido, degrada -se, por paragem do processo de impugnação por mais de um 
ano por facto não imputável à ora recorrida.

G) — A prescrição da dívida conclui -se retomando a contagem do prazo prescricional após o 
ano de paragem e somando -se o prazo anteriormente decorrido (contado desde o facto tributário até à 
ocorrência do primeiro facto interruptivo).

H) — Entendimento acima plasmado que tem, aliás, acolhimento no douto acórdão, de 23/02/2005, 
proferido pela Secção Tributária do Supremo Tribunal Administrativo, no processo 0116/05 (disponível 
para consulta em www.dgsi.pt), enunciado na douta sentença recorrida.»

III – Neste STA, o Exmº Magistrado do Ministério Publico emitiu o seguinte parecer:
«Questão a decidir:
Se o imposto de sisa que foi gerado por factos de 6 -4 -2000 não se encontra prescrito, considerando 

a causa de interrupção que foi operada com a citação em execução fiscal a 6 -2 -2004, e considerando 
que antes de decorrido um ano foi prestada garantia nesses autos?

O prazo de prescrição é o de 8 anos conforme previsto no art. 48.º da L.G.T, salvo causas de 
suspensão e de interrupção que sejam aplicáveis, segundo o previsto no seu art. 49º.

Face às alterações que a este dispositivo foram introduzidas pela Lei n.º 53 -A/06, de 29/12, que 
revogou o n.º 2 e alterou o n.º 3 do dito art. 49º, é de admitir, quanto aos efeitos das causas de interrup-
ção, que inutiliza todo o prazo anterior, que seja considerados os decorrentes da causa de interrupção 
consubstanciada na “citação” que foi efectuada a 6 -2 -2004, a qual era de considerar segundo a lei 
vigente à data dos factos geradores do imposto (e nunca a “instauração da execução” que apenas na 
versão original da L.G.T. chegou a estar prevista).

Trata -se de matéria relativamente à qual é de admitir que se aplique o previsto no art. 12º do C. 
Civil, pois, não obtendo a situação cobertura directa no art. 12.º da L.G.T., apesar desta disposição ter 
sido subordinada à epígrafe “aplicação da lei tributária no tempo”, é àquela disposição aquela a que 
subsidiariamente há que recorrer.

Certo é ter -se decidido com base numa uma outra causa de interrupção, consubstanciada na “de-
dução de impugnação” e segundo o que consta do probatório, “entre 18.11.2004 a 03.11.2008 (seria 
decerto que se queria referir) o processo de impugnação judicial esteve parado por facto não imputável 
à ora reclamante”, e com base no que chegou a estar previsto no dito n.º 2 do art. 49º.

Nesta se previa ainda que, estando “o processo parado por facto imputável ao sujeito passivo, se 
somava “o tempo que decorrer após esse período ao que tiver até à data da autuação”.

Contudo, já anteriormente se decidia que havia casos, previstos na lei, em que não se podia con-
siderar o processo como parado  - assim, ac. do S.T.A. de 7 -2 -96, proferido no proc. 19872, citado em 
Lei Geral Tributária, 2003, de Leite de Campos, Benjamim Rodrigues e Jorge Sousa, p. 224.

No âmbito da versão actual da L.G.T. veio a decidir -se serem elementos relevantes a considerar 
para efeitos de interrupção e suspensão da prescrição a dita citação e a garantia prestada relativamente 
à dívida em causa, conforme consta do ac. do S.T.A. de 7/9/11, proferido no proc. 246/11, que deter-
minou que ambos fossem apurados.

No presente caso resulta ter sido já apurado tal, conforme se pode concluir de ter sido reconhe-
cido por despacho de 1 -10 -04 e, face a pedido de substituição da garantia que tinha sido oferecida, 
de novo tal ter sido por despacho de 30 -5 -09 e, bem assim, a 28 -9 -10 e a 14 -12 -10, datas em que foi 
pedida a redução da nova garantia, o que acabou por ser reconhecido por novo despacho de 27 -1 -10, 
e posteriormente foi confirmado por decisão judicial proferida pelo T.C.A. Sul que apenas anulou os 
juros compensatórios, conforme mais resulta do probatório.

No caso em análise, afigura -se actualmente claro que a prescrição ainda não ocorreu por existir causa 
de interrupção, conforme parece que se defende inicialmente nas conclusões do recurso interposto.

O entendimento contrário que tinha certa cobertura na letra da lei do dito nº2, não resulta poder 
continuar a ser aplicado após a alteração introduzida pela referida Lei n.º 53 -A/06, a qual produz efeitos 
desde 1/1/07, face à revogação que pela mesma foi operada do dito nº2 do art. 49º.

Conforme se defende ainda no recurso interposto, mais resulta que a prescrição sempre ficou 
ainda abrangida pela causa de suspensão prevista nos arts. 49º n.º 4, 52º e 169º n.º 1 do C.P.P.T., sendo 
certo que a dita prestação de garantia ocorreu na pendência de impugnação, segundo o mais que resulta 
do probatório.

Nestes termos, quer parecer que o recurso é de proceder, devendo ser julgado improcedente o 
que foi requerido no âmbito da presente reclamação, quanto à prescrição do dito imposto de sisa ter 
já ocorrido».

IV - Colhidos os vistos legais, cabe decidir.
Em sede factual apurou -se na primeira instância a seguinte matéria de facto com relevo para a 

decisão da causa:
1. Em 6 de Abril de 2000 foi celebrada escritura pública de compra e venda pela qual a Reclamante 

comprou a Albino Gaspar da Costa e mulher, pelo preço de € 678.365,14 o prédio rústico inscrito na 
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matriz sob o art. 2173 da freguesia de Parceiros, concelho de Leiria e onde foi declarado que o prédio 
se destinava a revenda.

fls. 3 dos autos.
2. Esta aquisição beneficiou de isenção de sisa nos termos do n.º 3 do art. 11º e art. 13º -A do 

CIMSISSD, não tendo, no entanto, o prédio sido revendido no prazo estabelecido no n.º do art.1 6º do 
mesmo Código.

Fls. 3 dos autos.
3. Em 13.10.2000 foram celebradas escrituras públicas de compra e venda pela qual a Reclamante 

comprou a Albino Gaspar da Costa e mulher, pelo preço de €1.201.105,34 e de €2.039.085,80, os 
prédios rústicos inscritos na matriz sob o art. 2123 e 2124, respectivamente, da freguesia de Parceiros, 
concelho de Leiria e onde foi declarado que os prédios se destinavam a revenda.

Fls. 5 e 9 dos autos.
4. Também tais aquisições beneficiaram de isenção de sisa nos termos do n.º do art. 11º e art. 13º -A 

do CIMSISSD, não tendo, no entanto, os prédios sido revendidos no prazo estabelecido no n.º do 
art. 16º do mesmo Código.

Fls. 5 e 9 dos autos.
5. Em 28.01.2004 foi instaurado processo de execução fiscal, sob o n.º 21384200401004670, 

contra a sociedade para cobrança de dívidas de Imposto Municipal de SISA e de juros compensatórios, 
no valor de €494.123,92 e acrescido.

Fls.1 a 10 e 427 dos autos.
6. A executada, ora Reclamante, foi citada deste processo de execução fiscal em 06.02.2004
fls. 10 e verso e cujo conteúdo se dá por reproduzido.
7. Foi apresentada pela ora Reclamante impugnação judicial, em 11.02.2004, tendo corrido os 

seus termos sob o n.º 76/04.1 BELRA neste Tribunal.
Fls. 21 a 63 e 423 a 425, cujo conteúdo se dá por reproduzido.
8. Em 23.02.2004 a Reclamante foi notificada para apresentação de garantia no montante de 

€563.157,70.
Fls. 65, cujo conteúdo se dá por reproduzido.
9. A Reclamante foi notificada, em 02.10.2004, que o processo executivo foi suspenso até à decisão 

do pleito por despacho do Adjunto do Chefe do Serviço de Finanças de Leiria 1, de 01.10.2004 por ter 
sido prestada garantia, nos termos do art.169º, n.º do CPPT.

Fls. 82 e 83, cujo conteúdo se dá por reproduzido.
10. O processo de impugnação judicial esteve parado 18.11.2004 a 03.11.2008 por facto não 

imputável à ora Reclamante.
fls. 423, cujo conteúdo se dá por reproduzido.
11. Encontrando -se o processo executivo garantido pela penhora do art. urbano n.º 2126 

da freguesia de Parceiros e pela hipoteca voluntária sobre o art. 2144 da mesma freguesia, em 
01.04.2009, a Reclamante requereu a substituição da hipoteca pela penhora dos artigos urbanos 
nºs 6590, 6591, 6588, 6589, 6596 da freguesia e concelho de Alenquer o que foi deferido por 
despacho do Chefe do Serviço de Finanças 1 de 30.05.2009, bem como a suspensão dos autos 
até à decisão do pleito.

Fls.176 e 177, cujo conteúdo se dá por reproduzido.
12. Por sentença proferida neste Tribunal, de 15.01.2010, foi anulada a liquidação na parte em que 

foi aplicada a taxa de 10%, aos prédios rústicos adquiridos pela impugnante, ora Reclamante, tendo 
sido entendido que a taxa a aplicar deveria ter sido de 8%.

Fls. 244 a 258, cujo conteúdo se dá por reproduzido.
13. Em 04.02.2011, a Reclamante recorreu desta decisão para o Tribunal Central Administrativo 

Sul.
Fls. 390 e 424, cujo conteúdo se dá por reproduzido.
14. Consequentemente, em 28.09.2010, a Reclamante veio solicitar a redução da garantia e o 

cancelamento da penhora que incide sobre o prédio urbano artigo 2136 da freguesia de Parceiros e a 
sua substituição pela penhora dos prédios urbanos inscritos na matriz da freguesia de Alenquer sob os 
artigos 2838, 6616, 6617, 6640, 6641.

Fls. 242 e 243, cujo conteúdo se dá por reproduzido.
15. Por despacho do Chefe do Serviço de Finanças, de 23.11.2010, foi indeferida a redução do 

valor a garantir e ordenada a elaboração de nova conta, com dedução dos valores pagos.
Fls. 271 e 273, cujo conteúdo se dá por reproduzido.
16. Em 14.12.2010 a Reclamante veio solicitar a confirmação da idoneidade da penhora dos três 

bens apresentados para penhora, bem como o levantamento da penhora que incide sobre o prédio urbano 
artigo 2136 da freguesia de Parceiros com vista à suspensão do processo executivo.

Fls. 292 e verso, cujo conteúdo se dá por reproduzido.
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17. Tal pedido viria a ser deferido por despacho de 25.01.2011 e mantida a suspensão dos autos 
até à decisão do pleito do qual a Reclamante foi notificada em 27.01.2011.

Fls. 361 e 363 a 365 dos autos, cujo conteúdo se dá por reproduzido.
18. Por decisão do Tribunal Central Administrativo Sul, de 22.02.2011, transitada em julgado, 

notificada por ofício de 23.02.2011, foi concedido parcial provimento ao recurso e revogada a sen-
tença recorrida na parte em que manteve a SISA e juros compensatórios relativos ao prédio inscrito na 
matriz sob o art. 2122 da freguesia de Parceiros, os quais se anulam e confirmada a sentença recorrida 
no remanescente.

Fls. 389 a 404, cujo conteúdo se dá por reproduzido.
19. Em 10.03.2011 a Reclamante veio solicitar junto do Chefe do Serviço de Finanças a extinção 

da execução em virtude da dívida exequenda se encontrar prescrita.
Fls. 374 e 375, cujo conteúdo se dá por reproduzido.
20. Nesse mesmo dia apresentou outro dois requerimentos junto desse Serviço onde solicitou, 

por um lado, autorização para pagamento da dívida exequenda e acrescido em 120 prestações mensais, 
suspendendo -se, contudo, tais pagamentos até ao trânsito em julgado da decisão que vier a ser proferida 
sobre a prescrição da dívida exequenda e, por outro lado, a redução da garantia.

Fls. 384 e 385, 387 e 388, cujo conteúdo se dá por reproduzido.
21. Em 10.05.2011 a Reclamante foi notificada do despacho do Chefe de Finanças, de 21.04.2011, 

pelo qual não foi reconhecida a prescrição, prosseguindo os autos para a competente decisão sobre os 
pedidos de pagamento em prestações e de redução da garantia.

Fls. 383 e 407 a 409, cujo conteúdo se dá por reproduzido.
22. Inconformada a Reclamante deu entrada no Serviço de Finanças de Leiria 1, em 

20.05.2011, da presente Reclamação a qual viria a merecer o despacho do Chefe de Finanças, de 
07.06.2011, pelo qual foi mantido o despacho reclamado e ordenada a sua subida imediata nos 
próprios autos.

Fls. 410 a 422 e 427 a 428, cujo conteúdo se dá por reproduzido.
V - Quanto ao mérito do recurso
A questão que se coloca no presente recurso é a de saber se padece de erro a decisão recorrida ao 

julgar prescrita a dívida exequenda (Imposto Municipal de Sisa e juros compensatórios referentes ao 
ano de 2000), sendo certo que a recorrente – Fazenda Pública – alega que, verificando -se a suspensão 
do processo executivo fiscal, haverá que entender -se também pela suspensão do prazo prescricional, 
tal como resultava do art. 49º/3 da LGT, na redacção vigente à data da prestação da garantia e actual 
art. 49º/4 da Lei Geral Tributária e ainda do disposto nos artigos 52º/1 da LGT e 169º/1 do Código de 
Procedimento e Processo Tributário

Como se vê fls. 464 a sentença recorrida, teve em consideração que, após a suspensão o processo 
de execução por iniciativa da reclamante que prestou garantia a fim de aguardar a decisão na impug-
nação judicial, se verificou uma paragem no processo de impugnação judicial por um período superior 
a um ano, por facto não imputável à reclamante.

E, com base nesse pressuposto concluiu que o prazo de prescrição se deverá recomeçar a contar 
a partir do fim desse ano, cessando esse efeito interruptivo e somando -se todo o tempo decorrido an-
tes da instauração da impugnação judicial, na medida em que a paragem da execução proveniente da 
pendência da impugnação judicial não pode ser imputada ao contribuinte se a este não é imputável a 
paragem dessa impugnação.

É deste entendimento que discorda a entidade recorrente sustentando que a prestação de garantia 
suspende, não só o processo de execução fiscal mas também a contagem do prazo de prescrição até à 
decisão do pleito, tal como resulta dos artigos 52º/1 da LGT e 169º/1 do CPPT.

Cumpre desde já referir que o recurso merece provimento.
Como é sabido as causas de interrupção ou suspensão da prescrição atendíveis para o cômputo 

em concreto do prazo de prescrição são as previstas na lei vigente à data da respectiva ocorrência, 
em conformidade com o disposto no n.º 2 do artigo 12.º do Código Civil, e não, as previstas na lei 
cujo prazo for aplicável, independentemente do momento em que tais factos se tenham efectivamente 
verificado.

No caso presente resulta do probatório que a executada foi citada no processo de execução 
fiscal em 06.02.2004 e que a mesma deduziu impugnação judicial, em 11.02.2004, tendo o processo 
de impugnação judicial estado parado entre 18.11.2004 e 03.11.2008 por facto não imputável ao 
contribuinte.

Mostram ainda os autos que, por despacho do Adjunto do Chefe do Serviço de Finanças de Leiria 
1, de 01.10.2004, o processo executivo foi suspenso até à decisão do pleito, por ter sido prestada garantia 
nos termos do art. 169º, n.º 1 do CPPT.

Considerou a decisão recorrida, em suma, e para o que agora importa, que após a suspensão 
do processo de execução fiscal por iniciativa da reclamante (prestação de garantia) se verificou uma 
paragem do processo de impugnação por um período superior a um ano, por facto não imputável 
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à reclamante, e daí concluiu que prazo de prescrição se deverá recomeçar a contar a partir do fim 
desse ano, cessando esse efeito interruptivo e somando -se todo o tempo decorrido antes da instau-
ração da impugnação judicial, na medida em que a paragem da execução proveniente da pendência 
da impugnação judicial não pode ser imputada ao contribuinte se a este não é imputável a paragem 
dessa impugnação.

Afigura -se -nos que a sentença impugnada não faz aqui a melhor interpretação da lei, nomeadamente 
do disposto nos arts. 49º, n.º 2 e 3 da Lei Geral Tributária e 169º, n.º 1 do Código de Procedimento e 
Processo Tributário, pelo que não pode ser confirmada.

É certo que nos termos do art. 49.º, n.ºs 1 e 2, da Lei Geral Tributária, na redacção da Lei n.º 100/99, 
de 26 de Junho, à data aplicável, a instauração da impugnação judicial interrompe a prescrição das obri-
gações tributárias, convertendo -se esse efeito interruptivo em suspensivo, com a paragem do processo 
por mais de um ano por facto não imputável ao contribuinte.

Porém, como vem sido afirmado, de forma reiterada, pela jurisprudência desta secção de Con-
tencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo, este efeito suspensivo não tem aplicação 
no caso de a paragem do processo de impugnação ter lugar quando o processo de execução fiscal já 
se encontrava suspenso por motivo de prestação de garantia pelos interessados, pois neste caso, por 
aplicação do n.º 1 do art. 169.º do CPPT e do n.º 3 do art. 49.º da LGT, na referida redacção da Lei 
n.º 100/99, o prazo de prescrição legal suspendia -se também em virtude da paragem do processo de 
execução fiscal – cf., neste sentido Acórdão 446/11 de 24.08.2011, e ainda os Acórdãos de 04.03.2009, 
recurso 160/09, de 26.01.2011, recurso 1/11, de 25.05.2011, recursos 298/11 e 465/11, de 9.06.2011, 
recurso 301/11, de 29.06.2011, recursos 233/11 e 563/11, de 13.07.2011, recurso 263/11, de 07.09.2011, 
recurso 246/11, de 14.09.2011, recurso 1010/10, de 21.09.2011, recurso 256/11, de 02.11.2011, recurso 
711/11, todos in www.dgsi.pt.

Assim haverá que concluir que, pese embora a instauração da impugnação judicial, em 11/02/2004, 
constituísse, em abstracto, um acto interruptivo da prescrição à luz do n.º 1 do artigo 49.º da LGT, e esse 
efeito interruptivo tivesse cessado com a paragem desse processo por período superior a um ano por 
facto não imputável à impugnante (ponto 10 do probatório), fazendo recomeçar a contagem do prazo 
de prescrição, acrescido do tempo decorrido até à data da autuação do processo (nº 2 do artigo 49.º), o 
certo é que tendo sido prestada garantia em 1.10.2004, ficou legalmente suspensa a execução fiscal, e 
esta suspensão determinou, por sua vez, a suspensão do prazo de prescrição que haveria de reiniciar -se 
pelo facto de ter cessado aquele efeito interruptivo.

Acresce ainda dizer que, no caso, o que reveste desde logo verdadeira eficácia suspensiva do 
prazo de prescrição não é apenas a impugnação e a prestação de garantia mas, antes, a citação para a 
execução fiscal instaurada para cobrança da dívida do imposto, citação essa ocorreu anteriormente (em 
06.02.2004, como evidencia o ponto 6 do probatório).

Com efeito as causas de interrupção da prescrição que ocorreram antes da alteração ao n.º 3 do 
art. 49º da LGT, introduzida pela Lei 53 -A/2006, produzem os efeitos que a lei vigente no momento em 
que elas ocorreram associava à sua ocorrência: eliminam o período de tempo anterior à sua ocorrência 
e obstam ao decurso do prazo de prescrição, enquanto o respectivo processo estiver pendente ou não 
estiver parado por mais de um ano por facto não imputável ao contribuinte (cf., entre outros, neste 
sentido, os acs. deste STA, de 20/10/2010 e 2/3/2011, nos procs. 720/10 e 1038/10, respectivamente, 
bem como Jorge Lopes de Sousa, Sobre a Prescrição da Obrigação Tributária, Notas Práticas, 2ª ed., 
2010, p. 73).

No caso subjudice, atenta a eficácia interruptiva autónoma dessa citação na execução fiscal, uma 
vez que não ocorreu paragem do processo executivo, por mais de um ano por facto não imputável ao 
contribuinte até 1/1/2007 (revogação do n.º 2 do artigo 49.º da LGT), a suspensão desse processo de 
execução determinante da suspensão do prazo de prescrição, nos termos do n.º 3 do artigo 49.º do 
mesmo diploma, acaba por não ter influência sobre o decurso do prazo.

Daí que se entenda, neste contexto, que por força da primeira circunstância interruptiva de-
corrente da citação efectuada em 06.02.2004, com o correspondente efeito de eliminação de todo o 
tempo decorrido anteriormente, determinando o início de novo prazo, (artº 326º do Código Civil) não 
ocorreu ainda a prescrição da dívida exequenda, cujo prazo é de oito anos (artº 180º do Código do 
Imposto Municipal de Sisa e do Imposto sobre as Sucessões e Doações, na redacção introduzida pelo 
DL n.º 472/99, de 8/11).

VII – Decisão:
Nestes termos acorda -se em, dando provimento ao recurso, julgar não prescritas as dívidas exe-

quendas, e, consequentemente, revogar a sentença recorrida indeferindo -se a reclamação de acto de 
órgão de execução fiscal deduzida.

Custas pela recorrida, também neste Supremo Tribunal Administrativo, já que contra -alegou.

Lisboa, 23 de Novembro de 2011. — Pedro Delgado (relator) — Isabel Marques da Silva — Fran-
cisco Rothes. 
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 Acórdão de 30 de Novembro de 2011.

Assunto:

Custo fiscal. Indispensabilidade. Empréstimo bancário. Relação de domínio.

Sumário:

À luz do artigo 23.º do CIRC, não são de considerar como fiscalmente relevantes os 
custos com juros e imposto de selo de empréstimos bancários contraídos por uma 
sociedade e aplicados no financiamento gratuito de sociedades suas associadas.

Processo n.º 107/11 -30.
Recorrente: SIRDOAL — Empreendimentos e Gestão de Imóveis, S. A.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Exm.ª Sr. Cons.º Dr. Casimiro Gonçalves.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

RELATÓRIO
1.1. Sirdoal – Empreendimentos e Gestão de Imóveis, SA., recorreu, para o Tribunal Central 

Administrativo Norte, da sentença que, proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, lhe 
julgou improcedente a impugnação judicial deduzida contra o acto de liquidação adicional de IRC do 
ano de 2001, na importância de € 10.736,40.

1.2. A recorrente termina as alegações formulando as conclusões seguintes:
I – A discordância da recorrente prende -se fundamentalmente com a consideração jurídica que o 

Tribunal a quo adoptou relativamente à noção de custo relevante para efeitos fiscais.
II – Uma vez que o Tribunal recorrido não considerou fiscalmente relevantes os “encargos fi-

nanceiros relacionados com a obtenção de crédito junto de instituições bancárias, com fundamento 
no artigo 23º CIRC, por entender que relativamente aos mesmos não se verificava a característica da 
“indispensabilidade” para a realização dos proveitos ou ganhos do contribuinte.

III – Acontece que, in casu, nos encontramos perante uma relação de grupo constituída por uma 
relação de domínio total (cfr. artigos 488º ss. CSC), uma vez que a impugnante é detida a 100% pela 
sociedade -mãe, “Penafort – Sociedade Gestora de Participações Sociais SA”.

IV – Ora, nas relações que se estabelecem entre as sociedades do grupo está presente uma es-
tratégia e uma lógica empresarial de “grupo”, i.é, uma estratégia de convergência e congregação de 
esforços mútuos com vista à maximização do lucro naquelas sociedades que pode justificar e justifica 
uma política comercial e económica pensada em termos de conjunto, a qual não pode ser perspectivada 
isolada e singularmente.

V – Podendo mesmo, num grupo de sociedades, serem as sociedades filhas obrigadas a praticar 
actos que sejam, para ela, desvantajosos e até causadores de prejuízo, desde que os mesmos visem os 
interesses do “grupo” (cfr. artigo 503º, n.º 2 CSC aplicável ex vi artigo 491º CSC),

VI – Tendo sido desta regra e princípio basilar de uma relação de grupo, que na decisão ora em 
crise se fez tábua rasa.

VII – Desconsiderando -se igualmente que a decisão que justificou a reacção da administração fiscal 
e a liquidação ora em crise é inequivocamente uma correcta e boa decisão de gestão empresarial (atenta 
a “lógica de grupo”), uma vez que a operação em causa foi efectuada pela impugnante pela simples 
razão de ser ela quem estava em melhor situação (desde logo, porque dispunha de bens imóveis para 
dar em garantia  - cfr. as actas juntas aos autos) para obter condições mais favoráveis (nomeadamente 
a nível da taxa de juro) nos empréstimos bancários que se tornava necessário contrair.

VIII – Não podendo, por ser manifestamente contrário aos mais elementares princípios de direito 
societário, ser a Administração Fiscal a questionar o mérito (ou demérito) de tais actos sob pena de 
haver uma insuportável e intolerável ingerência por parte do Fisco na gestão das empresas (cfr., a este 
propósito, a explicitação que recentemente foi feita, entre nós, deste princípio basilar do direito societário 
através da consagração expressa da business judgemet rule no artigo 72º, n.º 2 CSC).

IX – Acresce que, para que aqueles custos financeiros fossem aceites e relevados fiscalmente 
não é necessário que a sociedade faça uso do regime especial de tributação dos grupos de sociedades 
previstos nos artigos 63º ss. CIRC.

X – Trata -se efectivamente de coisas distintas: uma coisa é o grupo (rectius, a sociedade dominante) 
pretender ficar sujeita ao regime especial de tributação dos grupos de sociedades; outra, absolutamente 
distinta é saber se (apesar da sociedade dominante não ter optado por tal regime especial) as decisões 
tomadas e os custos suportados pelas sociedades do grupo (v.g., pelas sociedades filhas), ainda que em 
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seu prejuízo e ainda que não sejam estritamente necessárias para a obtenção dos seus ganhos e proveitos 
individuais, deverão ser aceites e relevados fiscalmente.

XI – Finalmente, caso se entenda – como entendeu o Tribunal a quo –, o que, em todo o caso, não 
se concede, que aqueles custos com encargos financeiros não podem ser fiscalmente relevados pela 
aqui impugnante, há manifestamente in casu relações especiais entre a impugnante e as sociedades que 
beneficiaram dos financiamentos por ela concedidos.

XII – Pelo que a haver correcções na matéria colectável da impugnante, tal deverá necessariamente 
implicar correcções idênticas (de sentido inverso) nas outras empresas do grupo (cfr. artigo 58º, n.º 11 
CIRC), o que deverá ser judicialmente declarado.

XIII – Ao assim não decidir, a douta decisão do Tribunal a quo violou, entre outras, as normas dos 
artigos, as normas dos artigo 23º, 63º e 64º CIRC, bem como as normas dos artigos 72º e 503º CSC.

Termina pedindo que seja revogada a decisão recorrida, substituindo -a por outra que anule a li-
quidação adicional efectuada pela Administração Fiscal e que atenda à matéria tributável determinada 
pela impugnante na declaração por si apresentada.

1.3. Não foram apresentadas contra -alegações.
1.4. Tendo o recurso sido interposto para o TCA Norte, este Tribunal veio, por acórdão de 

3/12/2010 (fls. 118/123) a declarar -se incompetente, em razão da hierarquia, para dele conhecer, com 
fundamento em que o recurso versa exclusivamente matéria de direito, declarando, consequentemente, 
competente este STA.

1.5. Subidos os autos a este STA, ordenou -se a notificação do MP, que não emitiu parecer (fls. 137 
verso).

1.6. Corridos os vistos legais, cabe decidir.
FUNDAMENTOS
2. Na sentença recorrida julgaram -se provados os factos seguintes:
1  - A ora impugnante e doravante designada por Sirdoal, foi objecto de uma acção de fiscalização 

por parte dos Serviços de Inspecção e Prevenção Tributária de Braga.
2  - Da acção de fiscalização referida em 1) realizada em Março de 2005, resultou a liquidação 

adicional de IRC, ora impugnada e que teve por base o relatório constante do PA de fls. 6 a 17 e que 
aqui se dão por reproduzidas.

3  - Contra a liquidação adicional referida em 2) foi deduzida reclamação graciosa, cfr. processo 
que se encontra apenso.

4  - A dita reclamação graciosa foi objecto de indeferimento expresso, cfr. despacho e notificação 
do mesmo junto ao PA.

5  - A ora impugnante dedica -se à actividade de compra e venda de bens imobiliários e está en-
quadrada no regime geral para efeitos de determinação da matéria colectável.

6  - A ora impugnante é uma sociedade anónima, com capital social de € 1.247.500, sendo este 
inteiramente detido pela sociedade Penafort – SGPS, Sa.

7  - A ora impugnante insere -se num grupo de empresas das quais fazem parte, entre outras como 
sociedades -filhas, a Sirdoal e a Penafort – Indústrias Texteis e Gráficas, Sa., que são detidas a 100% 
pelo sociedade -mãe Penafort – SGPS, Sa.

8  - No âmbito da acção inspectiva identificada em 1) e 2) foi apurado que a ora impugnante con-
tabilizou no exercício de 2001 como custo fiscal da actividade a importância de € 10.736,40 referente 
a encargos financeiros relacionados com a obtenção de crédito junto de instituições bancárias.

9  - Os encargos financeiros em causa correspondem essencialmente a juros e imposto de selo 
sobre os mesmos.

10  - Foi ainda apurado que a ora impugnante financiou a título gratuito as sociedades Penafort, 
SGPS e a Penafort, Indústrias Têxteis, Sa.

3.1. Enunciando como questão essencial a decidir a de saber se os encargos financeiros referidos 
no Probatório, contabilizados pela impugnante no exercício de 2001, são efectivamente um custo fiscal 
enquadrável no art. 23º do CIRC, a sentença, analisando o conceito de indispensabilidade ali referen-
ciado, veio a concluir pela negativa.

Para tanto, considera que, tratando -se, no caso, de encargos financeiros (correspondentes a ju-
ros e imposto de selo incidentes sobre financiamentos) relacionados com a obtenção de crédito com 
vista ao financiamento das empresas do grupo, embora a lei não proíba, face ao princípio do poder de 
gestão atribuído às empresas, que seja a impugnante a assumir os compromissos em função do grupo, 
contudo e quando tal situação ocorra esta terá de relevar tais operações contabilisticamente, já que a 
contabilidade terá que espelhar a totalidade das operações efectuadas.

Porém, dado que a impugnante não relevou contabilisticamente a totalidade das operações, pois 
não debitou às restantes empresas do grupo os custos financeiros decorrentes dos empréstimos, e porque 
não obteve qualquer proveito resultante do empréstimo obtido, os custos daí decorrentes não são custos 
indispensáveis nos termos referidos nos arts. 23º e 17º do CIRC.
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Além disso, embora a impugnante também sustente que, havendo correcções em sede da sua 
matéria colectável, tais correcções terão que ser repercutidas nas empresas do grupo em questão, nos 
termos do n.º 11 do art. 58º do CIRC, dos autos não resulta que ela se encontre na situação aí estabelecida 
(determinação do lucro tributável por virtude de relações especiais entre sujeitos passivos) pelo que tal 
normativo é inaplicável ao caso, por não se verificarem os requisitos ali estabelecidos.

3.2. Discordando do assim decidido, a recorrente interpôs, como acima se disse, para o TCA 
Norte, o presente recurso, com as respectivas alegações e as Conclusões acima transcritas, o qual se 
julgou incompetente, em razão da hierarquia, para conhecer do recurso, por versar exclusivamente 
matéria de direito.

E assim é, na verdade.
Como ali se exara, a questão suscitada no recurso prende -se «… com a noção de custo relevante 

para efeitos fiscais, maxime saber se os encargos financeiros relacionados com a obtenção do crédito 
junto das instituições bancárias, por parte da Recorrente, devem ou não ser considerados como custo 
fiscal da sua actividade, no âmbito da interpretação e aplicação do art. 23º do CIRC» e «… o teor das 
Conclusões III e segs. das alegações de recurso prende -se com a argumentação, por parte da Recorrente, 
em ordem à qualificação como custos fiscais daqueles encargos. Tais argumentos foram, aliás, tidos em 
consideração na sentença recorrida em ordem à subsunção ou não dos encargos financeiros contraídos 
pela recorrente para fazer face a necessidades financeiras das empresas do grupo a que pertence, na 
noção de custos, maxime do critério da indispensabilidade e da relação com os ganhos, constante do 
art. 23º do CIRC. Ou seja o que está em causa nos autos e no recurso é tão só a consideração jurídica 
adoptada pelo tribunal a quo concernente à subsunção daqueles encargos na noção de custos fiscais. 
Nesta perspectiva, o recurso tem por exclusivo fundamento matéria de direito…».

4. No caso não vem questionado que os custos aqui em causa estão comprovados documental-
mente.

A questão a decidir passa, portanto, pela apreciação da alegada indispensabilidade de tais custos 
para a realização dos proveitos sujeitos a imposto, ou seja, o objecto do presente recurso reconduz -se a 
saber se, à luz do art. 23º do CIRC, devem ou não ser considerados como fiscalmente relevantes os custos 
com juros e imposto de selo de empréstimos bancários contraídos pela impugnante, ainda que em seu 
prejuízo e não sejam estritamente necessários para a obtenção dos seus ganhos e proveitos individuais, 
sendo certo que entre a impugnante e as empresas beneficiadas existe uma relação de domínio total.

Vejamos.
4.1. O n.º 1 do citado art. 23º do CIRC dispõe:
«Consideram -se custos ou perdas os que comprovadamente forem indispensáveis para a realização 

dos proveitos ou ganhos sujeitos a imposto ou para a manutenção da fonte produtora, nomeadamente 
os seguintes:

…c) encargos de natureza financeira, como juros de capitais alheios aplicados na exploração, 
descontos, ágios, transferências, diferenças de câmbio, gastos com operações de crédito, cobrança de 
dívidas e emissão de acções, obrigações e outros títulos e prémios de reembolso…».

Não obstante a enunciação exemplificativa das várias categorias concretas de encargos dedu-
tíveis, constantes das diversas alíneas deste art. 23º, resulta claro, perante a referência à necessidade 
de comprovação da indispensabilidade para a realização dos proveitos ou ganhos sujeitos a imposto, 
que a lei só contempla os encargos que sejam determinantes para aquele fim. Ou seja, sem embargo 
da relevância assumida pela realidade juridico -economica subjacente às normas fiscais, a lei exige a 
comprovação da indispensabilidade do custo na obtenção dos proveitos e não apenas a comprovação 
da possibilidade de obtenção desses proveitos.

Mas como deve aferir -se o conceito de indispensabilidade?
Aceitando -se que estamos perante um conceito vago necessitado de preenchimento (cfr. o ac. do 

STA, de 23/9/98, AD 452/453, p. 1057) e aceitando -se que não estamos, quanto a tal preenchimento, 
perante qualquer poder discricionário (em termos de discricionariedade técnica) por parte da AT, im-
porta, então, aferir os termos do enquadramento legal de tal conceito.

E desde logo, parece decorrer do normativo legal em apreciação que a indispensabilidade entre 
custos e proveitos deva ser aferida a partir de um juízo positivo de subsunção na actividade societária: 
os custos indispensáveis equivalerão aos gastos contraídos no interesse da empresa.

Como refere Saldanha Sanches, estamos perante um conceito de custo «que poderemos considerar 
comum ao balanço fiscal e ao balanço comercial: a definição fiscal de custo, como um conceito mais 
amplo do que os de custo de produção e custos de aquisição, parte de uma perspectiva ampla de actividade 
de empresa e necessidade de empresa: estabelecendo uma conexão objectiva entre actividade desta e as 
despesas que inevitavelmente daqui decorrerão.» (in A Quantificação da Obrigação Tributária, Deveres 
de Cooperação, Autoavaliação e Avaliação Administrativa, 2ª ed., Lex, Lisboa, 2000, p. 238).

Aliás, de acordo com Tomás de Castro Tavares (Da Relação de Dependência Parcial entre a 
Contabilidade e o Direito Fiscal na Determinação do Rendimento Tributável das Pessoas Colectivas: 
Algumas Reflexões ao Nível dos Custos, in CTF, n.º 396, pp. 7 a 177) e confrontando as três inter-
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pretações possíveis ali enunciadas em termos da interpretação da regra constante do art. 23º do CIRC 
(indispensabilidade como sinónimo de absoluta necessidade, ou com o significado de conveniência, ou 
identificando -se com a noção de interesse societário) diremos, como aponta o autor, parecer evidente 
que da noção legal de custo fornecida pelo art. 23º do CIRC não resulta que a AT possa pôr em causa 
o princípio da liberdade da gestão, sindicando a bondade e oportunidade das decisões económicas 
da gestão da empresa e considerando que apenas podem ser assumidos fiscalmente aqueles de que 
decorram, directamente, proveitos para a empresa ou que se revelem convenientes para a empresa. A 
indispensabilidade a que se refere o art. 23º do CIRC como condição para que um custo seja dedutível 
não se refere à necessidade (a despesa como uma condição sine qua non dos proveitos), nem sequer à 
conveniência (a despesa como conveniente para a organização empresarial), sob pena de intolerável 
intromissão da AT na autonomia e na liberdade de gestão do contribuinte, mas exige, tão -só, uma relação 
de causalidade económica, no sentido de que basta que o custo seja realizado no interesse da empresa, 
em ordem, directa ou indirectamente, à obtenção de lucros.

A noção legal de indispensabilidade recorta -se, portanto, sobre uma perspectiva económico-
-empresarial, por preenchimento directo ou indirecto, da motivação última de contribuição para a 
obtenção do lucro. Os custos indispensáveis equivalem aos gastos contraídos no interesse da empresa 
ou, por outras palavras, em todos os actos abstractamente subsumíveis num perfil lucrativo. Este desi-
derato aproxima, de forma propositada, as categorias económicas e fiscais, através de uma interpretação 
primordialmente lógica e económica da causalidade legal. O gasto imprescindível equivale a todo o 
custo realizado em ordem à obtenção de ingressos e que represente um decaimento económico para a 
empresa. Em regra, portanto, a dedutibilidade fiscal do custo depende, apenas, de uma relação causal 
e justificada com a actividade da empresa. E fora do conceito de indispensabilidade ficarão apenas 
os actos desconformes com o escopo social, aqueles que não se inserem no interesse da sociedade, 
sobretudo porque não visam o lucro.

Neste sentido vai, também, o entendimento de António Moura Portugal (A Dedutibilidade dos 
Custos na Jurisprudência Fiscal Portuguesa, Coimbra Editora, 2004, pags. 113 e sgts.), quando sustenta 
que «A solução acolhida entre nós (pelo menos na doutrina), na esteira dos entendimentos propugnados 
pela doutrina italiana, tem sido a de interpretar a indispensabilidade em função do objecto societário», 
que esta exigência da indispensabilidade dos custos para a realização dos proveitos ou manutenção da 
fonte produtora se encontrava «inicialmente associada a uma condição de “razoabilidade” (artigo 26º 
do CCI)» e que se é certo «que a “razoabilidade” está presente em algumas disposições do CIRC, de 
forma expressa (23º), … deixou de ser tolerável a sua utilização como fundamento para limitar quan-
titativamente os encargos incorridos pelos sujeitos passivos. (…)

A indispensabilidade deve assim ser aferida a partir de um juízo positivo da subsunção na ac-
tividade societária, o qual, por natureza, não deve ser sindicado pelo Direito Fiscal, que se não deve 
imiscuir, muito menos valorar as decisões empresariais do contribuinte. Só esta concepção está de 
acordo com os princípios de liberdade de gestão empresarial e, ao mesmo tempo, respeita interesses 
específicos do direito fiscal (que estão na base da limitação expressa que é feita à dedutibilidade de 
certos encargos).

Os custos indispensáveis equivalem, assim, aos gastos contraídos no interesse da empresa. A 
dedutibilidade fiscal do custo deve depender apenas de uma relação justificada com a actividade 
produtiva da empresa e esta indispensabilidade verifica -se “sempre que  - por funcionamento da teoria 
da especialidade das pessoas colectivas  - as operações societárias se insiram na sua capacidade, por 
subsunção ao respectivo escopo societário e, em especial, desde que se conectem com a obtenção de 
lucro ainda que de forma indirecta ou mediata”».

Para este autor, a interpretação para a indispensabilidade «deve ser aferida a partir de um juízo 
positivo da subsunção na actividade societária. Este, por sua vez, não deve ser sindicado pelo Fisco 
ou pelos tribunais, porque a isso obriga a liberdade de iniciativa económica. (…) uma interpretação 
da indispensabilidade em função do objecto social e da actividade desenvolvida pela sociedade. A 
identificação com a actividade comercial, industrial ou agrícola desenvolvida pelo sujeito passivo é 
critério suficiente. Se se quiser falar de “relação causal”, esta só pode ter lugar por via de uma ligação 
entre os custos e a actividade da empresa. Nunca entre os custos e os proveitos ou a manutenção da 
fonte produtora.»

4.2. Em idêntico sentido, o ac. deste STA, de 29/3/2006, rec. n.º 01236/05, refere que «À luz do 
vigente CIRC, pode desde logo afirmar -se que, a todas as luzes, constitui um custo indispensável o 
gasto que a própria lei imponha. Mesmo pelo critério mais limitativo – o da necessidade, que tende a 
só considerar dedutíveis os gastos sem os quais os proveitos não poderiam ser obtidos – este tipo de 
despesa é elegível. Não obstante, há que atender a que nem todos estes custos, cuja incursão a empresa 
não possa evitar, são dedutíveis – lembre -se a derrama, que a lei exclui dos custos dedutíveis, e que 
motivou larga produção jurisprudencial.

(…) A regra é que as despesas correctamente contabilizadas sejam custos fiscais; o critério da 
indispensabilidade foi criado pelo legislador, não para permitir à Administração intrometer -se na gestão 
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da empresa, ditando como deve ela aplicar os seus meios, mas para impedir a consideração fiscal de 
gastos que, ainda que contabilizados como custos, não se inscrevem no âmbito da actividade da empresa, 
foram incorridos não para a sua prossecução mas para outros interesses alheios.

Em rigor, não se trata de verdadeiros custos da empresa, mas de gastos que, tendo em vista o seu 
objecto, foram abusivamente contabilizadas como tal. Sem que a Administração possa avaliar a indis-
pensabilidade dos custos à luz de critérios incidentes sobre a sua oportunidade e mérito.

O conceito de indispensabilidade não só não pode fazer -se equivaler a um juízo estrito de imperiosa 
necessidade, com já se disse, como também não pode assentar num juízo sobre a conveniência da des-
pesa, feito, necessariamente, a posteriori. Por exemplo, os gastos feitos com uma campanha publicitária 
que se revelou infrutífera não podem, só em função desse resultado, afirmar -se dispensáveis.

O juízo sobre a oportunidade e conveniência dos gastos é exclusivo do empresário. Se ele decide 
fazer despesas tendo em vista prosseguir o objecto da empresa mas é mal sucedido e essas despesas se 
revelam, por último, improfícuas, não deixam de ser custos fiscais. Mas todo o gasto que contabilize 
como custo e se mostre estranho ao fim da empresa não é custo fiscal, porque não indispensável.

Entendemos, pois, que são custos fiscalmente dedutíveis todas as despesas que se relacionem di-
rectamente com o processo produtivo (para o nosso caso, não interessa considerar as de investimento), 
designadamente, com a aquisição de factores de produção, como é o caso do trabalho. E que, sob pena 
de violação do princípio da capacidade contributiva, a Administração só pode excluir gastos não direc-
tamente afastados pela lei debaixo de uma forte motivação que convença de que eles foram incorridos 
para além do objectivo social, ou seja, na prossecução de outro interesse que não o empresarial, ou, 
ao menos, com nítido excesso, desviante, face às necessidades e capacidades objectivas da empresa.»

4.3. Mesmo aceitando o conceito de indispensabilidade assim caracterizado, atentando na letra do 
supra transcrito n.º 1 do art. 23º do CIRC, havemos de convir, porém, como se refere no ac. deste STA, 
de 20/5/2009, rec. n.º 01077/08 (que versou situação idêntica à dos presentes autos e que, com a devida 
vénia, passaremos a seguir de perto) que desse normativo resulta que «… os custos ali previstos não 
podem deixar de respeitar, desde logo, à própria sociedade contribuinte. Ou seja, para que determinada 
verba seja considerada custo daquela é necessário que a actividade respectiva seja por ela própria de-
senvolvida, que não por outras sociedades. A não ser desta forma, como que podia ser imputada a uma 
sociedade o exercício da actividade de outra com a qual ela tivesse alguma relação.»

Ora, no caso vertente, a recorrente dedica -se à actividade de compra e venda de bens imobiliários 
e está enquadrada no regime geral para efeitos de determinação da matéria colectável (cfr. n.º 5 do 
Probatório). E as quantias em questão correspondem a juros de empréstimos bancários e imposto de 
selo contraídos pela recorrente e aplicados no financiamento gratuito de sociedades suas associadas.

Tais verbas não estão, pois, directamente relacionadas com qualquer actividade do sujeito passivo 
inscrita no seu objecto social que é o de compra e venda de bens imobiliários (empreendimentos e 
gestão de imóveis) e não a gestão de participações sociais ou financiamento de sociedades de risco; e 
também não se reportam, ainda que indirectamente, à sua actividade.

Por outro lado, também não estamos perante juros de capitais alheios aplicados na própria explo-
ração, esses sim previstos como custos na alínea c) do n.º 1 do art. 23º do CIRC.

E «a mera possibilidade de poder vir a ter no futuro ganhos resultantes da aplicação desses capitais 
na sua associada não determina só por si que tais investimentos possam enquadrar -se no conceito de 
custos fiscais porque para isso era necessário que tais encargos fossem indispensáveis para a realização 
dos proveitos ou ganhos sujeitos a imposto ou para a manutenção da fonte produtora.

E tal indispensabilidade está longe, neste caso, de ter sido demonstrada.» (cfr. citado ac. do 
STA).

Em suma, as verbas em causa não constituem custos para efeitos fiscais (cfr., ainda, os acs. do 
STA, de 10/7/2002 e de 7/2/2007, rec. n.º 246/02 e rec. n.º 1046/05, respectivamente) e, assim sendo, 
a sentença recorrida não violou as invocadas normas dos arts. 23º, 63º e 64º do CIRC, 72º e 503º do 
Código das Sociedades Comerciais, improcedendo, pois, as Conclusões I a X.

5. Por outro lado, nas conclusões XI e XII, a recorrente alega que «… caso se entenda — como 
entendeu o Tribunal a quo — (…) que aqueles custos com encargos financeiros não podem ser fiscal-
mente relevados pela aqui impugnante, há manifestamente in casu relações especiais entre a impugnante 
e as sociedades que beneficiaram dos financiamentos por ela concedidos.»

«Pelo que a haver correcções na matéria colectável da impugnante, tal deverá necessariamente 
implicar correcções idênticas (de sentido inverso) nas outras empresas do grupo (cfr. art. 58º, n.º 11 
CIRC), o que deverá ser judicialmente declarado».

Ora, a este respeito, a sentença recorrida considerou que, se atentarmos no conteúdo do art. 58º do 
CIRC, verificamos que tal normativo se aplica nos casos de determinação do lucro tributável por virtude 
de relações especiais entre sujeitos passivos, situação que é aplicável se os requisitos lá estabelecidos 
se encontrarem observados, sendo que, no caso dos autos, não resulta que a impugnante se encontre na 
situação aí estabelecida, não sendo, portanto, esse normativo aplicável ao caso.

E, na verdade, assim é.
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O n.º 11 do citado art. 58º do CIRC (a que corresponde o actual n.º 11 do art. 63º do CIRC) dis-
põe (redacção da Lei n.º 30 -G/2000, de 29/12) que «Quando a Direcção -Geral dos Impostos proceda 
a correcções necessárias para a determinação do lucro tributável por virtude de relações especiais com 
outro sujeito passivo do IRC ou do IRS, na determinação do lucro tributável deste último devem ser 
efectuados os ajustamentos adequados que sejam reflexo das correcções feitas na determinação do 
lucro tributável do primeiro.»

Tratando -se de norma que se refere aos denominados preços de transferência, logo se vê que, 
no caso presente, as correcções aqui em questão e a consequente determinação do lucro tributá-
vel não foram operadas, como resulta do Probatório, em virtude de quaisquer relações especiais 
eventualmente existentes entre a recorrente e as sociedades Penafort, SGPS e Penafort, Indústrias 
Têxteis, SA..

Pelo que, assim sendo, não há lugar à aplicação do disposto naquele normativo, como bem decidiu 
a sentença recorrida.

Improcedem, portanto, também as Conclusões XI e XII das alegações de recurso.
DECISÃO
Termos em que se acorda em, negando provimento ao recurso, confirmar a sentença recorrida.
Custas pela recorrente, fixando -se a procuradoria em 1/6.
Lisboa, 30 de Novembro de 2011. — Casimiro Gonçalves (relator) — Ascensão Lopes — Dulce 

Neto. 

 Acórdão de 30 de Novembro de 2011.

Assunto:

Iva. Taxa de exibição. Reenvio prejudicial.

Sumário:

Suscitada em processo que corra na jurisdição nacional questão de interpretação de 
normas da União Europeia, cumpre ao tribunal nacional decidir da pertinência das 
questões levantadas e da necessidade de decisão prejudicial do Tribunal de Justiça 
da União, a provocar nos termos do processo de reenvio prejudicial.

Processo n.º 284/11 -30.
Recorrente: TVI — Televisão Independente, S. A.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Exm.º Sr. Cons.º Dr. Pedro Delgado.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo

I – Vem a sociedade TVI – Televisão Independente, S.A., com os sinais dos autos, recorrer para 
este Supremo Tribunal da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra de 03 de Novembro 
de 2010, que julgou improcedente a impugnação judicial, por si instaurada contra o indeferimento tácito 
da reclamação graciosa, relativa ao acto de auto liquidação de IVA, por si efectuada, referente ao mês 
de Fevereiro de 2006, no montante de 149.603.79 €.

Termina as suas alegações de recurso, formulando as seguintes conclusões:
«1. O montante da taxa de exibição deve ser excluído do valor tributável para efeitos de IVA, 

porquanto assim o impõem o artigo 16º, n.º 1 e n.º 6, alínea c) do CIVA, o artigo 11º, A, n.º 1, alínea a) 
e n.º 3, alínea c) da Sexta Directiva (Directiva 77/388/CE do Conselho, de 17.05.1977) e bem assim a 
jurisprudência emanada do TJCE.

2. A taxa de exibição devida pelos anunciantes é liquidada, por substituição tributária, pelos 
operadores ou distribuidores de televisão que a tem que entregar ao Estado no prazo referido pelo 
artigo 52º do Decreto -lei n.º 227/2006 e informar o mesmo sobre: teor das exibições, identificação 
dos anunciantes importância sobre a qual recaiu a taxa e montantes de contribuição liquidados a 
cada anunciante.

3. No caso em apreço não ocorre retenção na fonte contrariamente ao pressuposto de que parte o 
M.º Juiz a quo e que normalmente está associado ao mecanismo da substituição.
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4. A melhor doutrina considera haver substituição tributária quando a lei determina que um 
dado sujeito passivo se substitua àquele relativamente ao qual se verificou o facto tributário, ocu-
pando o seu lugar na obrigação de imposto e, via de regra, beneficiando do direito de haver aquilo 
que pagou.

5. Alexandre do Amaral distingue claramente entre o sujeito passivo por débito próprio e o su-
jeito passivo por débito alheio, sendo o sujeito passivo por débito próprio aquele em que confluem as 
qualidades de sujeito passivo e contribuinte, enquanto o sujeito passivo por débito alheio é aquele que, 
sendo embora sujeito passivo, não é contribuinte. O ilustre autor dá como exemplo deste último caso o 
substituto tributário, qualidade que a ora Recorrente assume por força da lei no presente caso.

6. Todos os autores são unânimes em considerar que substituição fiscal não se confunde com a 
retenção e em afirmar que a substituição não é ditada por nenhum princípio de equilíbrio ou justiça, 
mas tão só por um princípio de eficácia, ou seja, por razões de natureza técnica (vg. um pagamento 
mais rápido ao Estado, a redução do número de sujeitos, etc.),

7. De acordo com o probatório, em Fevereiro de 2006 a Recorrente prestou serviços de publici-
dade, emitiu facturas aos seus clientes anunciantes, exigiu -lhes a taxa de 4% a que alude o Decreto -lei 
n.º 227/2006 e liquidou IVA sobre o valor dos serviços prestados e ainda sobre o montante arrecadado 
dos 4%, entregando -o ao Estado.

8. Mais se provou que em Fevereiro de 2006 a Recorrente contabilizou os montantes referentes 
à taxa de exibição acima referida em contas de terceiros, i.e., em contas transitórias referentes a cada 
um dos próprios clientes.

9. Não obstante a prova dos referidos factos, entendeu o M.º Juiz a quo não se dever aplicar ao 
caso em apreço o disposto na alínea c) do n.º 6 do artigo 16º do CIVA, porquanto, na sua óptica, o 
obrigado, ao efectuar a liquidação do tributo aos anunciantes e na medida em que recebe as quantias 
apuradas, fica constituído na posição de devedor do mesmo e, não suportando o encargo tributário, não 
pode pretender que tais quantias pagas aos titulares do crédito sejam efectuadas em nome e por conta 
do destinatário do serviço.

10. Ora, salvo o devido respeito, não tem o Mº Juiz a quo razão e desde logo porque, receba ou 
não (e em tempo) dos anunciantes, a Recorrente tem sempre que entregar o montante da contribuição 
ao Estado, o que resulta expressamente do artigo 52.º do Decreto -lei n.º 227/2006, além de que sempre 
que a Recorrente recebe tais montantes  - e é o mais comum  - recebe -os a título de direito de regresso 
sobre os seus clientes.

11. O substituto realiza uma prestação que constitui objecto de uma obrigação alheia, i.e., do 
substituído, que é quem realiza o facto tributário. O substituto, embora seja devedor,” não preencheu 
o facto tributário, mas outro pressuposto de facto conexo ao facto gerador” (Diogo Leite de Campos, 
ob. cit.).

12. Ao indicar ao Estado o nome dos anunciantes, ao calcular o valor das contribuições devidas 
pelos mesmos, ao recolher junto deles tais valores e entregá -los ao Estado, evidente que a Recorrente 
entrega uma contribuição em nome e por conta de outrem.

13. O momento exacto em que essa recolha é feita  - antes ou depois do prazo definido no artigo 52.º 
do referido Decreto -lei n.º 227/2006 para entrega ao Estado, ou seja, saber se estamos perante um 
adiantamento ou perante um reembolso do anunciante devidamente registado nas já aludidas contas de 
terceiros transitárias  - não pode alterar o facto de, perante o Estado, tratar -se sempre de um pagamento 
que, embora obrigatório, é feito em nome e por conta de outrem.

14. Assim entendeu a Advogada -Geral no Processo n.º C -98/05, do Tribunal de Justiça das Co-
munidades Europeias (TJCE), a respeito da interpretação do artigo 11.º, A., n.º 3, alínea c) da Sexta 
Directiva: ‘O momento em que o imposto deve ser pago não representa, pelo contrário, um critério 
distintivo em si mesmo … Se, designadamente, o imposto for de qualificar como valor a registar na 
conta transitória, na acepção do artigo 11º, A, n.º 3, alínea c) da Sexta Directiva, não é incluído na 
matéria colectável, ainda que o fornecedor o tenha pago antes da entrega”.

15. Por conseguinte, fica claro que o momento em que o tributo é recolhido junto do cliente 
(substituído) não contende com o enquadramento desse montante na alínea c) do n.º 3 do artigo 11, A 
da Sexta Directiva.

16. É certo que a Recorrente, quando liquida e entrega ao Estado as quantias devidas pelos anun-
ciantes, fá -lo no interesse de terceiros e por isso mesmo é tão feliz a expressão “sujeito passivo por 
débito alheio” de Alexandre do Amaral.

17. Só em face do exposto se atenderá ao princípio da qualificação dos factos de acordo com a 
sua substância económica, aliás consagrado no n.º 3 do artigo 11.º da LGT.

18. Em face do exposto, o entendimento consagrado pelo M.º Juiz a que contraria o disposto na 
alínea c) do n.º 6 do artigo 16º do CIVA e a alínea c) do n.º 3 do artigo 11º, A da Sexta Directiva, sendo 
certo que de acordo com a orientação que tem sido seguida pelo TJCE (ver conclusões do Advogado-
-Geral no Processo n.º C -18/92 do TJCE (Chaussures Rally S.A. contra o Estado Belga), “a alínea c) 
destina -se a precisar que existem montantes que o fornecedor na prática recebe do comprador, mas 
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que não deve, porém, incluir na matéria tributável, uma vez que só correspondem a um reembolso de 
despesas efectuadas pelo fornecedor no interesse do comprador e que não podem ser consideradas parte 
da contrapartida do bem entregue”.

19. No conhecido Acórdão do TJCE proferido no Processo n.º C -98/05 (Danake Bilimportorer 
contra Skatteministeriet) a respeito do imposto Automóvel Dinamarquês, o TJCE configurou bem a 
questão e concluiu que a matrícula, embora requerida pelo distribuidor, era efectuada em nome e por 
conta do cliente, acrescentando que, sendo um pressuposto para a circulação do veículo na via pública, 
constituía um interesse exclusivo do cliente, pelo que havia lugar à aplicação do n.º 3, alínea c), do 
artigo 11º, A da Sexta Directiva.

20. De acordo com as conclusões da Advogada -Geral neste processo, “se a matrícula for 
efectuada em nome do cliente deve assumir -se que o imposto também será pago em seu nome e 
registado na contabilidade do distribuidor como conta transitória. Esta configuração da legislação 
fiscal está em perfeita conformidade com a Sexta Directiva, cujo artigo 11, A, n.º 3, alínea c) tam-
bém contém uma norma expressa aplicável aos impostos sobre os montantes registados nas contas 
transitárias”.

21. Adaptando tais conclusões ao caso em apreço, conclui -se que a taxa de exibição se enquadra 
no “conceito comunitário de acção em nome e por conta de outrem”.

22. Em face de todo o exposto, é licito concluir que, ao contrário do que foi sufragado pelo
M.º Juiz a quo, o montante correspondente à taxa de exibição deve estar excluído da base tributável 
para efeitos de IVA.

23. Ainda que assim não se entenda, sempre se dirá que mesmo em face do artigo 16º, n.º 1 do 
CIVA e do artigo 11º, A, n.º 1, alínea a) da Sexta Directiva, as contribuições em causa não apresentam 
uma ligação directa com a prestação de serviço para que se integrem no valor da contraprestação, 
contrariamente ao que foi entendido pelo M.º Juiz a quo, pois as taxas de exibição não constituem uma 
contrapartida do serviço prestado pela Recorrente, nem apresentam ligação directa com a prestação 
do serviço.

24. Com efeito, a contrapartida pela difusão da publicidade por parte da Recorrente  - uma pres-
tação de serviços  - é o pagamento do preço pelo anunciante. É esse preço que apresenta uma ligação 
directa com a prestação da Recorrente.

25. Isso sem contar com a circunstância de o facto gerador da taxa ou contribuição em apreço não 
ser idêntico ao do IVA: o primeiro (facto gerador da taxa) é a exibição de publicidade comercial nos 
moldes definidos pelo artigo 50º, n.º 1 do Decreto -lei 227/2006 e o segundo (facto gerador do IVA) é 
toda actividade de prestação de serviços.

26. Acresce que a actividade da Recorrente não consiste na mera exibição da publicidade comercial 
em causa e o valor pela contrapartida da prestação do serviço (preço global) não coincide com o valor 
base da taxa de exibição (preço da exibição/difusão), sendo o primeiro superior ao segundo.

27. Relativamente ao caso concreto das prestações de serviços, atente -se no Acórdão do TJCE de 
05.02.1981 (Processo n.º 154/80) onde se refere que “a matéria colectável de uma prestação de serviços 
é constituída por tudo o que é recebido em contrapartida do serviço prestado; deve, portanto, existir 
um vínculo directo entre o serviço prestado e o valor recebido para que uma prestação de serviços seja 
tributável (…)”.

28. Ora, a taxa de exibição não tem a natureza de uma contrapartida pela serviço prestado, vi-
sando exclusivamente “o financiamento do fomento e desenvolvimento das artes cinematográficas e 
do audiovisual” sendo evidente a falta de nexo sinalagmático entre o serviço prestado aos anunciantes 
e o pagamento da taxa de exibição.

29. Em consequência do exposto, a taxa de exibição não pode integrar o conceito de valor tribu-
tável para efeitos do artigo 16º, n.º 1, alínea a) do CIVA.

30. Importa ainda realçar que, embora não se confunda com a taxa de exibição, a contribuição 
prevista no artigo 23º, n.º 1 da Lei n.º 42/2004 tem em comum com esta a finalidade intrínseca  - o 
financiamento do desenvolvimento do cinema e do audiovisual  - e o mecanismo de liquidação  - por 
substituição tributária.

31. Em ambos os casos, as contribuições não apresentam qualquer ligação directa com a prestação 
do operador e, quer num caso, quer no outro, não é o substituto um “sujeito passivo por débito próprio”, 
pois quem pratica o facto tributário é o anunciante ou o operador /distribuidor.

32. Todavia, o legislador, no artigo 23º da Lei n.º 42/2004, preocupou -se em consagrar expressa-
mente a não incidência de outros tributos sobre essa contribuição mas, pelo menos em matéria de IVA, 
esta incidência sempre ficaria afastada pelo artigo 16º, n.º 6, alínea c) do CIVA. À mesma conclusão 
chegaríamos por aplicação do artigo 16º, n.º 1 do CIVA, porquanto a contribuição não constitui con-
trapartida do que quer que seja.

33. Quer isto dizer que, no que concerne especificamente ao IVA, mesmo que o artigo 24º, n.º 2 
não existisse a solução adoptada teria de ser a mesma, pelo que, não obstante a consagração expressa 
da não incidência de imposições fiscais sobre a contribuição do artigo 23º, n.º 1 da Lei n.º 42/2004, ao 
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contrário do que sucede para a taxa de exibição, o mesmo entendimento terá de valer para esta última 
taxa. Tratam -se, conforme exposto, de situações materialmente idênticas.

34. Dessa forma, não tem razão o Tribunal a quo quando refere que, se o legislador tivesse preten-
dido afastar a taxa da exibição da incidência de qualquer imposição tributária, teria obrigatoriamente 
de consagrar uma regra igual à do artigo 24º, n.º 2 da Lei 42/2004.

35. Concluindo, também por força do disposto no artigo 16º, n.º 1 do CIVA o montante corres-
pondente à taxa de exibição liquidada aos anunciantes deve ser excluído da base tributável para efeitos 
de IVA.

36. Finalmente, o caso vertente suscita um conjunto de questões relativas à interpretação de nor-
mas de direito comunitário, o que justifica um pedido de clarificação perante o TJCE, com vista a uma 
correcta interpretação e, subsequentemente, boa aplicação das referidas normas jurídicas, o caso em 
apreço suscita, pelo menos, as seguintes questões, cuja submissão a apreciação prejudicial do TJCE a 
Recorrente requer a V. Exas.

37. Sobre o sentido e alcance do disposto no artigo 11.º, A, n.º 1, alínea a) da Directiva 77/388/CE, 
nomeadamente: qual a ratio legis subjacente a esse preceito? Qual o conteúdo do conceito de “contra-
partida que o fornecedor ou o prestador recebeu ou deve receber em relação a essas operações’? A taxa 
de exibição liquidada pela Recorrente aos anunciantes na qualidade de substituta tributária, nos termos 
do artigo 50º, n.º 1 do Decreto -lei n.º 227/2006, enquadra -se nesse conceito? Em consequência, as 
quantias liquidadas pela Recorrente a título de taxa de exibição devem ser incluídas na base tributável 
para efeitos de IVA?

38. Sobre o sentido e alcance do disposto no artigo 11º, A, n.º 3, alínea c) da Directiva 77/388/CE, 
nomeadamente: Qual a ratio legis subjacente a esse preceito? Qual o conteúdo do conceito de “quantias 
que um sujeito passivo recebe do adquirente ou do destinatário, a título de reembolso das despesas 
efectuadas em nome e por conta destes últimos, e que estão registadas na sua contabilidade em contas 
transitórias”? A taxa de exibição liquidada pela Recorrente aos anunciantes na qualidade de substituta 
tributária e contabilisticamente registada numa conta de terceiros, enquadra -se nesse conceito? Em 
consequência, essas quantias liquidadas pela Recorrente a título de taxa de exibição devem ser incluídas 
na base tributável para efeitos de IVA?

II  - A Fazenda Publica não apresentou contra alegações.
III  - Neste Supremo Tribunal Administrativo, o Exmº Magistrado do Ministério Publico emitiu 

parecer no sentido, de os autos serem suspensos até que o TJCE decida um reenvio prejudicial relativo 
às questões levantadas pela impugnante nas conclusões nºs 36, 37 e 38 das alegações.

IV - Colhidos os vistos legais, cabe decidir.
Em sede factual apurou -se na primeira instância a seguinte matéria de facto com relevo para a 

decisão da causa:
A) A impugnante, no âmbito da sua actividade audiovisual operando no mercado televisivo, prestou 

serviços de publicidade comercial a diversos anunciantes no mês de Fevereiro de 2006, no âmbito do 
qual facturou aqueles clientes pelos serviços prestados, no qual se inclui o valor de 4% sobre o preço 
facturado pela exibição e difusão de publicidade e relativo à taxa de exibição enquanto contribuição 
para apoio ao cinema e audiovisual, nos termos do disposto no Dec. -Lei n.º 227/2006, de 15.11., sobre 
a qual fez incidir o IVA sobre a totalidade das importâncias facturadas apurando o imposto a pagar, 
procedendo à entrega do imposto liquidado no período e devidamente incluída na respectiva declaração 
periódica.  - cfr Declaração Periódica de fls. 34 a 37, dos autos e cópia de extractos de conta corrente 
de fls. 182 a 230, do processo principal.

B) Em resultado da liquidação da taxa de exibição referida supra, foram contabilizados os montantes 
de receita a favor da Cinemateca Portuguesa e do Instituto do Cinema e do Audiovisual e Multimédia 
através de contas de terceiros, processadas e pagas as importâncias assim apuradas  - cfr documentos 
de fls. 56 a 60, dos autos e de fls. 129 a 133 e cópia dos registos contabilísticos de fls. 24 a 43, do Proc 
Reclamação apenso ao processo principal.

C) Da autoliquidação de imposto referida supra apresentou, em 08.04.08, reclamação graciosa 
constante de fls. 19 a 60, dos autos, a qual foi recebida na mesma data, não tendo merecido qualquer 
decisão  - cfr artº 1º e 2º da p. i. e artº 7º e segs, da Informação de fls. 68 a 78, dos autos.»

V  - A questão objecto do presente recurso consiste em saber se o montante da taxa de exi-
bição de publicidade comercial, liquidada aos anunciantes pelos operadores ou distribuidores de 
televisão, deve ser incluído no valor tributável para efeitos de IVA ou se, como alega a recorrente, 
deve ser excluído do valor tributável para efeitos daquele imposto ex vi do disposto no artigo 16.º 
n.º 1 e n.º 6 alínea c) do Código do IVA (CIVA), interpretados em conformidade com o disposto no 
artigo 11.º A, n.º 1, alínea a) e n.º 3, alínea c) da Sexta Directiva (Directiva 77/388/CE do Conselho, 
de 17.05.1977).

Sendo questão que se prende com a interpretação de normas de direito comunitário, a recorrente 
solicita ainda o reenvio prejudicial ao TJCE para clarificação da correcta interpretação do disposto no 
artigo 11º A nº1, alínea a) e nº3, alínea c) da Directiva 77/388/CE de 17.05.1977.



2193

Como se constata dos autos  - fls. 91 a 97  - a decisão recorrida, julgou improcedente a impugnação 
deduzida contra autoliquidação de IVA referente ao mês de Fevereiro de 2006, considerando que o 
montante da taxa de exibição de publicidade comercial liquidada pela impugnante aos anunciantes se 
inclui na base tributável do imposto ao abrigo da alínea a) do n.º 5 artigo do 16.º do CIVA (cf. fls.96).
 Considerou -se na sentença recorrida que os montantes da taxa de exibição de publicidade não podiam 
ser considerados como “quantias pagas em nome e por conta do destinatário dos serviços”, ainda que 
registadas em contas provisórias de terceiros, para efeitos da exclusão prevista na alínea c) do n.º 6 do 
artigo 16.º do CIVA, porquanto «o obrigado, ao efectuar a liquidação do tributo aos anunciantes e na 
medida em que recebe as quantias apuradas, fica constituído na posição de devedora do mesmo, pelo 
que não suportando o encargo tributário não pode pretender que tais quantias pagas aos titulares do 
crédito são efectuadas em nome e por conta do destinatário do serviço como alega, nem se constituindo 
como titulares do direito de reembolso das importâncias dispendidas a cargo dos destinatários dos 
serviços».

Julgou -se ainda que as taxas apresentam uma ligação directa com a prestação de serviço, pois 
que «tendo aquela tributação, no âmbito da sua incidência, como objecto os serviços prestados de 
exibição ou difusão de publicidade comercial (cfr artº 28º da Lei n.º 42/2004, de 18.08…..), não pa-
rece restar dúvidas que o mesmo é inerente ao serviço prestado, ainda que em benefício das referidas 
entidades públicas, pelo que o IVA deverá ser considerado como abrangendo aquela tributação inci-
dente sobre a referida prestação de serviços, como foi efectuado pelo impugnante na auto -liquidação 
do imposto».

Contra o assim decidido insurge -se a recorrente alegando que a decisão recorrida não terá 
andado bem porquanto o montante da taxa de exibição deve ser excluído do valor tributável 
para efeitos de IVA, porquanto assim o impõem o artigo 16.º, n.º 1 e n.º 6, alínea c) do CIVA, 
o artigo 11.º, A, n.º 1, alínea a) e n.º 3, alínea c) da Sexta Directiva (Directiva 77/388/CE do 
Conselho, de 17.05.1977) e bem assim a jurisprudência emanada do TJCE (conclusões 1 a 22 
das alegações de recurso).

Subsidiariamente, e se assim não se entender, argumenta (cfr. conclusões 23 a 29. das alegações) 
que mesmo em face do artigo 16.º, n.º 1 do CIVA e do artigo 11.º, A, alínea a) da Sexta Directiva, as 
contribuições em causa não apresentam uma ligação directa com a prestação de serviço para que se 
integrem no valor da contraprestação, contrariamente ao que foi entendido pelo M.º Juiz “a quo”, pois 
as taxas de exibição não constituem uma contrapartida do serviço prestado pela Recorrente, nem apre-
sentam ligação directa com a prestação do serviço, não podendo, em consequência, integrar o conceito 
de valor tributável para efeitos do artigo 16.º, n.º 1, alínea a) do CIVA.

Invoca ainda (cfr. conclusões 30 a 35) que relativamente à contribuição prevista no artigo 23.º, 
n.º 1 da Lei 42/2004, que teria em comum com a taxa sindicada a finalidade intrínseca  - o financiamento 
do cinema e do audiovisual – e o mecanismo de liquidação  - por substituição tributária  - o legislador 
consagrou expressamente a não incidência de outros tributos sobre essa contribuição (artigo 24.º, 
n.º 2), pelo que o mesmo entendimento terá de valer para a taxa de difusão por se tratarem de situações 
materialmente idênticas.

Finalmente solicita o reenvio prejudicial ao TJCE para clarificação da correcta interpretação do 
disposto no artigo 11º A nº1, alínea a) e nº3, alínea c) da Directiva 77/388/CE de 17.05.1977, formulando 
para o efeito as questões enunciadas nos pontos 37 e 38 das alegações de recurso.

Desde já se adianta que será de deferir o requerido reenvio prejudicial.
Vejamos.
A taxa de exibição de publicidade comercial prevista no artigo 28.º na Lei n.º 42/2004, de 18 

de Agosto (Lei de Arte Cinematográfica e do Audiovisual) é regulamentada nos artigos 50.º a 58.º 
do Decreto -Lei n.º 227/2006, de 15 de Novembro. Nos termos das referidos normativos a taxa, de 
4% sobre preço da exibição ou difusão da publicidade, incide sobre a publicidade comercial exibida 
nas salas de cinema, difundida pela televisão ou incluída nos guias electrónicos de programação, 
qualquer que seja a plataforma de emissão, é devida pelos anunciantes, embora liquidada, por 
substituição tributária, pelas empresas concessionárias da exploração de espaço publicitário em 
salas de cinema ou pelos operadores ou distribuidores de televisão e constitui receita do Instituto de 
Cinema, Audiovisual e Multimédia  - ICAM (3,2%) e da Cinemateca Portuguesa  - CP -MC (0,8%), 
devendo os montantes apurados ser entregues nos cofres do Estado até ao dia 10 do mês seguinte 
ao da liquidação simultanea mente com a declaração a que se refere o artigo 53.º do Decreto -Lei 
n.º 227/2006.

Conforme resulta das conclusões das alegações, a decisão a proferir no recurso envolve a inter-
pretação de normas de direito comunitário, mais concretamente dos artigos 11.º, n.º 1, alínea a) e 11.º, 
A, n.º 3, alínea c) da Directiva 77/388/CE, do Conselho, de 17.05.1977 (actual artigo 73.º da Directiva 
2006/112/CE do Conselho, de 28.11.2006) em termos que se nos afiguram serem bastantes para justi-
ficarem o reenvio prejudicial junto do TJUE.
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Com efeito o artº 267º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (ex -artigo 
234º TCE) impõe aos tribunais supremos dos Estados -membros que recorram ao TJUE 
sempre que se ponha uma questão de interpretação ou de apreciação de validade de actos 
emanados das instituições comunitárias, cuja resolução seja necessária ao julgamento da 
causa.

Nos termos do artº 288º do Tratado são actos emanados das instituições comunitárias os 
regulamentos, directivas, decisões, recomendações e pareceres.

E o Tribunal de Justiça apenas admitiu três excepções à obrigação de reenvio1:
 - Falta de pertinência da questão suscitada no processo;
 - Existência de interpretação já anteriormente fornecida pelo TJCE;
 - Total clareza da norma em causa (teoria do acto claro);
No caso subjudice a questão referida é pertinente já que a respectiva decisão comporta aplica-

ção e interpretação do direito comunitário, nomeadamente dos artigos 11.º, n.º 1, alínea a) e 11.º, A, 
n.º 3, alínea c) da Directiva 77/388/CE, do Conselho, de 17.05.1977 (actual artigo 73.º da Directiva 
2006/112/CE do Conselho, de 28.11.2006).

Alega a recorrente que o entendimento consagrado pelo Mº Juiz a quo – no sentido de que o valor 
da taxa de emissão de publicidade comercial deve ser incluído no valor tributável para efeitos de IVA 
porque inerente à prestação de serviços e porque não constituiria uma quantia paga em nome e por conta 
do destinatário dos serviços de publicidade, ainda que os montantes arrecadados sejam registados em 
contas transitórias de terceiros e destinados a ser entregues a entidades públicas  - contraria o disposto na 
alínea c) do n.º 6 do artº 16º do CIVA e na alínea c) do n.º 3 do artº 11ºA da Sexta Directiva2 e também 
o disposto nos arts. 16º, n.º 1 do CIVA e 11, A, n.º 1, alínea a) da Sexta Directiva.

Não existe, por outro lado, interpretação anteriormente fornecida pelo TJUE sobre a questão, 
nomeadamente no que respeita à taxa de emissão de publicidade comercial.

Não se verifica também total clareza das normas em causa, nem se pode concluir que a aplica-
ção directa do direito comunitário se impõe com tal evidência que não deixa lugar a qualquer dúvida 
razoável.

Nesta conformidade, decidindo o Supremo Tribunal Administrativo em última instância e não se 
conhecendo jurisprudência do TJUE directamente aplicável, entende -se como necessária, de harmonia 
com o preceituado no artº 267º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, a pronúncia 
do TJUE, em reenvio prejudicial, sobre as seguintes questões:

1. A taxa de exibição liquidada pela recorrente aos anunciantes na qualidade de substituta tributária, 
nos termos do artigo 50º, n.º 1 do Decreto -lei n.º 227/2006, enquadra -se no conceito de matéria colec-
tável de IVA, na acepção do artº 11.º, A, n.º 1, alínea a) da Directiva 77/388/CE (actual artigo 79.º c) 
da Directiva 2006/112/CE do Conselho, de 28.11.2006, nomeadamente por constituir de “contrapartida 
que o fornecedor ou o prestador recebeu ou deve receber” em relação a entregas de bens e prestações 
de serviços?

2. A taxa de exibição liquidada pela recorrente aos anunciantes na qualidade de substituta tributária 
e contabilisticamente registada numa conta de terceiros, é de qualificar como valor que “um sujeito 
passivo recebe do adquirente ou do destinatário, a título de reembolso das despesas efectuadas em 
nome e por conta destes últimos, e que estão registadas na sua contabilidade em contas transitórias” 
na acepção do artigo 11º, A, n.º 3, alínea c) da Directiva 77/388/CE (actual artigo 79.º c) da Directiva 
2006/112/CE do Conselho, de 28.11.2006)?

3. Em consequência, essas quantias liquidadas pela recorrente a título de taxa de exibição devem 
ser incluídas na base tributável para efeitos de IVA?

VI  - Termos em que se acorda suspender a instância até à pronúncia do TJUE, ordenando -se a 
passagem de carta, a dirigir pela secretaria deste Supremo Tribunal Administrativo à daquele TJUE, 
com pedido de decisão prejudicial, acompanhado de traslado do processo, incluindo cópias da petição; 
da sentença; das alegações de recurso da impugnante; do parecer do Ministério Público neste Tribunal; 
bem como do presente acórdão.

Custas a considerar a final.

Lisboa, 30 de Novembro de 2011. — Pedro Delgado (relator) — Valente Torrão — Francisco 
Rothes.

(1) (Cf. João Mota de Campos e João Luís Mota de Campos, Manual de Direito Comunitário, 4ª ed. Fundação Calouste 
Gulbenkian, pag. 429.)

(2) (Vide ponto 18 das conclusões das alegações de recurso, a fls. 127.) 
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 Acórdão de 30 de Novembro de 2011.

Assunto:

Juros compensatórios. Fundamentação. Falta de fundamentação. Falta de comunicação 
dos fundamentos. Artigo 22.º do CPT.

Sumário:

 I — O artigo 22.º do CPT (a que hoje corresponde o artigo 37.º do CPPT) concede ao 
contribuinte uma faculdade para os casos em que a comunicação do acto enferme 
de algumas deficiências; não lhe impõe um comportamento com vista a permitir 
à AT fundamentar a posteriori um acto que não esteja devidamente fundamen-
tado.

 II — A fundamentação de uma liquidação de juros compensatórios deve dar a conhecer, 
no plano factual, o montante de imposto sobre o qual incidem os juros, a taxa ou 
taxas aplicáveis e o período da sua contagem.

 III — Se a declaração fundamentadora da liquidação de juros compensatórios não refere 
esses elementos, esse acto enferma do vício de forma por falta de fundamentação, 
a determinar a sua anulabilidade.

Processo n.º 619/11 -30.
Recorrente: Adelino de Oliveira Bastos & Filhos, L.da

Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Exm.º Sr. Cons.º Dr. Francisco Rothes.

1. RELATÓRIO

1.1 A sociedade denominada “Adelino de Oliveira Bastos & Filhos, Lda.” (adiante Contribuinte, 
Impugnante ou Recorrente) deduziu impugnação judicial, pedindo a anulação da liquidação dos juros 
compensatórios que lhe foi efectuada com referência a uma liquidação adicional de Imposto Sobre o 
Rendimento das Pessoas Singulares (IRS) com fundamento em vício de falta de fundamentação (1).

1.2 O Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro julgou a impugnação judicial improce-
dente.

1.3 Inconformada com essa decisão, a Impugnante dela interpôs recurso para este Supremo Tribunal 
Administrativo, que foi admitido a subir imediatamente, nos próprios autos e com efeito meramente 
devolutivo.

1.4 A Recorrente apresentou as alegações de recurso, que sintetizou em conclusões do seguinte 
teor:

«
1. A liquidação de juros compensatórios efectuada pela AT na quantia de 87.297$00 (€ 435,44) 

não se encontra fundamentada nos termos legalmente exigidos.
2. Por isso, a douta sentença recorrida devia ter julgado a impugnação totalmente procedente.
3. Ao decidir em contrário, a douta sentença recorrida violou, entre outros, o disposto nos arts. 268º, 

n.º 3, da CRP, 19º, 21º, e 82º do CPT e 83º do Código do IRS.
Nestes termos,
Deve ser concedido provimento ao presente recurso e, em consequência, a douta sentença recor-

rida deve ser substituída por outra que julgue a impugnação totalmente procedente, com o que se fará 
inteira Justiça» (2).

1.5 A Fazenda Pública não contra alegou.
1.6 Recebidos os autos neste Supremo Tribunal Administrativo, foi dada vista ao Ministério Pú-

blico e o Procurador -Geral Adjunto emitiu parecer do seguinte teor:
«Na liquidação em causa constam os períodos a que os juros se referiam, o acto omitido que a 

originou – retenção não efectuada em sede de IRS – e o valor em dívida.
Crê -se, pois, que, quanto aos juros compensatórios, havia uma fundamentação ainda que mí-

nima.
Relevante é ainda o que decorria do art. 22º do C.P.T., em termos de outros fundamentos poderem 

ainda ser obtidos junto da Repartição de Finanças competente, quando aquele dado não foi apurado, 
nomeadamente, quanto à taxa aplicável.

Parece ainda que no quadro legal aplicável à data daquela liquidação – 3/12/97 – bastava que a 
omissão do referido acto tivesse existido de acordo com imposição legal para que se possa entender 
que o facto é imputável ao sujeito passivo.
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A jurisprudência firmada no sentido de ser de verificar ainda a existência de culpa e mesmo se o 
imposto era devido – assim, ac. do Pleno do S.T.A. de 29 -9 -93, proferido no recurso n.º 15483, publicado 
no Ap. ao D.R. de 8 -5 -96, p. 3045, e ac. do S.T.A. de 27 -11 -96, proferido no rec. n.º 20775 –, parece 
não ser de aplicar ao presente caso em que o recorrente apenas pôs em causa a falta de fundamentação. 
Assim, e pese embora mais se ter entendido não ser de aguardar pela apreciação da impugnação da 
dívida de imposto que se refere encontrar -se ainda pendente, parece não haver razão para a procedência 
do recurso e para a substituição do decidido, sem prejuízo de se reconhecer que no caso de naquela 
impugnação se vir a decidir favoravelmente ao ora recorrente se impor a alteração do decidido».

1.7 Foram colhidos os vistos dos Juízes Conselheiros adjuntos.
1.8 A questão a apreciar e decidir é a de saber se (a sentença fez correcto julgamento quando 

decidiu que) a liquidação de juros compensatórios impugnada está suficientemente fundamentada.
2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1 DE FACTO
A sentença recorrida efectuou o julgamento da matéria de facto nos seguintes termos:
«Factos Provados:
A) A impugnante foi notificada da liquidação de juros compensatórios, relativa ao ano de 1993, 

no valor de 87.297$00, cfr. fls. 20 dos autos;
B) Nessa notificação extrai -se como motivo da liquidação: Juros compensatórios devidos pela 

falta de retenção na fonte e falta de entrega nos cofres do estado do IRS (Imposto de Capitais), no ano 
de 1993, no valor de 87.297$00, conforme a nota de apuramento junta, cfr. fls. 20 dos autos;

C) Dá -se por reproduzido, para todos os efeitos legais, o teor da Nota de Liquidação de fls. 20, 
da qual consta, para além dos elementos referidos em B), o seguinte:

“NOTA: Os juros compensatórios são contados desde o termo do prazo para entrega das reten-
ções respectivas até à data da liquidação ou da entrega da declaração caso tenha natureza de imposto 
por conta”.

D) A liquidação impugnada foi paga a 20.11.1998, cfr. fls. 99;
E) A Liquidação de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS), na importância 

de 4.812.482$00 e de juros compensatórios, no valor de 2.836.802$00, relativamente ao ano de 1993, 
foram objecto de Impugnação por Adelino de Oliveira Bastos e Maria Isabel de Sousa, estando a correr 
termos, neste tribunal, a acção judicial respectiva, sob o n.º TAF 3518/2004, cfr. fls. 110 a 126;

F) A Impugnação referida em D) [(3)] encontra -se em fase de instrução, cfr. Informação de 
fls. 135.

Factos não Provados:
Inexistem factos não provados com relevância para a decisão da causa».
2.2 DE FACTO E DE DIREITO
2.2.1 NOTAS PRÉVIAS
2.2.1.1 Antes do mais, uma breve nota no sentido de justificar por que, apesar do valor do processo 

(Esc. 87.297$00, equivalente a € 435,44) não atingir a alçada dos tribunais tributários de 1.ª instância 
– que, nos termos do disposto no art. 280.º, n.º 4, do CPPT, e 6.º, n.º 2, do Estatuto dos Tribunais Ad-
ministrativos e Fiscais (ETAF) aprovado pela Lei n.º 13/2002, de 19 de Fevereiro, é de ¼ das alçada 
dos tribunais judiciais de 1.ª instância e que foi sucessivamente de € 935,25 e de € 1.500,00 (4) – se 
irá conhecer do recurso.

É que o processo, apesar de apenas ter sido remetido ao Tribunal Tributário de 1.ª instância de 
Aveiro e aí autuado em 20 de Fevereiro de 2003, deu entrada na Repartição de Finanças em 28 de 
Abril de 1998, devendo considerar -se instaurado nesta data, na qual os tribunais tributários ainda não 
tinham alçada, que apenas foi introduzida, exclusivamente para os processos de impugnação judicial 
e de execução fiscal, com a entrada em vigor do CPPT, em 1 de Janeiro de 2000, nos termos do dis-
posto no art. 4.º do Decreto -Lei n.º 433/99, de 26 de Outubro, que o aprovou (5) e alargada a todos os 
restantes processos pelo ETAF, que entrou em vigor em 1 de Janeiro de 2004, nos termos do disposto 
no art. 7.º da referida Lei n.º 13/2002, na redacção que lhe foi dada pelo art. 2.º da Lei n.º 4 -A/2003, 
de 19 de Fevereiro.

Já na data em que foi proferida a sentença – 24 de Janeiro de 2011 – o art. 6.º, n.º 6, do ETAF em 
vigor dispõe que «A admissibilidade dos recursos por efeito das alçadas é regulada pela lei em vigor 
ao tempo em que seja instaurada a acção».

Ora, porque, como ficou já dito, na data em que foi instaurada a impugnação judicial a lei não fixava 
alçadas para os tribunais tributários, há que conhecer do recurso independentemente do seu valor.

2.2.1.2 Outra breve nota apenas para referir que, apesar de ser jurisprudência assente que, liquidado 
adicionalmente imposto e juros compensatórios, a impugnação autónoma destes últimos só é possível 
se o contribuinte, aceitando a liquidação do imposto, pretende atacar a liquidação dos juros compensa-
tórios com fundamento exclusivo em vício ou ilegalidade própria desta liquidação, designadamente a 
falta de verificação dos pressupostos legais de que a mesma depende, no caso o Tribunal a quo decidiu 
expressamente que nada obstava à impugnação judicial autónoma dos juros compensatórios – sendo 
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que nessa parte a decisão transitou em julgado –, desde que nesta se não invocassem vícios próprios da 
liquidação do imposto. Por isso, entendeu conhecer apenas do vício de falta de fundamentação.

2.2.2 A QUESTÃO A APRECIAR E DECIDIR
Dito isto, a Impugnante pediu ao Juiz do Tribunal Tributário de 1.ª instância de Aveiro que anulasse 

a liquidação dos juros compensatórios respeitantes à liquidação adicional de IRS com fundamento em 
falta de fundamentação porque entende que a liquidação dos juros deveria indicar, pelo menos, o prazo 
da respectiva contagem e a taxa ou taxas aplicadas e que na notificação por que lhe foi comunicada a 
liquidação não é indicada «uma só razão de facto nem de direito».

A sentença considerou que na notificação se refere «a natureza dos juros exigidos, devidos a 
rendimentos de capitais, do ano de 1993, no valor de 87.297$00» e que «[o]s juros compensatórios 
são contados desde o termo do prazo para entrega das retenções respectivas até à data da liquidação 
ou da entrega da declaração caso tenha natureza de imposto por conta», motivo por que «a notificação 
revela -se em conformidade com as exigências plasmadas nas normas em vigor à data do facto tributário, 
tornando cognoscível à Impugnante a razão de ser da liquidação».

Mais considerou que, apesar da notificação não fazer referência à taxa ou taxas aplicadas, «essa 
omissão não é cominada como falta ou insuficiência de fundamentação», pois «a notificação não é 
um pressuposto de validade das liquidações, antes configurando um mero requisito da sua eficácia» e 
que, não tendo a Impugnante usado oportunamente do mecanismo previsto no art. 22.º do Código de 
Processo Tributário (CPT), aquela irregularidade da notificação se deve ter como sanada.

A Impugnante discorda da sentença e dela recorre com o fundamento de que foi feito errado 
julgamento quando se considerou que a liquidação estava suficientemente fundamentada, pois a fun-
damentação que foi externada não lhe permite ficar a conhecer os motivos por que a AT lhe imputa a 
culpa pelo atraso na liquidação do imposto, nem o período por que foram contados os juros, nem a taxa 
ou taxas que foram aplicadas na contagem dos mesmos.

Assim, a questão a apreciar e decidir, como deixámos dito em 1.8, é apenas a de saber se a liqui-
dação de juros compensatórios impugnada está suficientemente fundamentada.

2.2.3 DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO
É inquestionável que a liquidação de juros compensatórios, como acto tributário que é, está sujeita 

a fundamentação. Na verdade, a fundamentação é um dos elementos constitutivos do acto administrativo 
tributário, acarretando a sua falta, obscuridade, contradição ou insuficiência a anulabilidade do acto [cfr. 
arts. 125.º e 135.º do Código de Procedimento Administrativo (CPA) (6)]. O dever de fundamentação 
mereceu mesmo consagração constitucional [art. 268.º, n.º 3, da Constituição da República Portuguesa (7) 
(CRP)] e era também imposto pelos arts. 19.º, alínea b), 21.º, n.º 1, e 82.º do CPT, em vigor à data.

Da argumentação aduzida na sentença resulta que esta lavrou num erro: confundiu a falta de 
fundamentação, que era o vício invocado pela Impugnante, com a falta de comunicação dos funda-
mentos. O vício que foi invocado pela Impugnante, como resulta inequivocamente do teor da petição 
inicial e a própria sentença reconheceu na identificação das questões a dirimir, foi a falta de funda-
mentação e, por isso, a única questão que realmente importa é a de saber se a liquidação estava ou 
não fundamentada e não a de saber se tal fundamentação foi ou não notificada à Contribuinte (8), pois 
esta irregularidade da notificação, tal como a própria falta de notificação, como é sabido e constitui 
jurisprudência pacífica, não releva para efeitos da validade do acto, mas apenas para efeitos da sua 
eficácia (cfr. art. 64.º, n.º 1 do CPT, em vigor à data, que hoje tem correspondência no art. 36.º, n.º 1, 
do CPPT). Na verdade, o acto de notificação de um acto administrativo ou tributário é um acto exte-
rior e posterior a este e os vícios que afectem a notificação, podendo determinar a ineficácia do acto 
notificado, são insusceptíveis de produzir a sua invalidade por não terem a ver com o próprio acto ou 
com os seus pressupostos.

Por isso, mal se compreende que, tendo sido pedido ao Tribunal que sindicasse a legalidade da 
liquidação impugnada em face das exigências legais de fundamentação, a sentença tenha “resvalado” 
para a irregularidade da notificação e, designadamente, que se invoque o disposto no art. 22.º do CPT. 
É certo que, na falta ou insuficiência de fundamentação do acto a notificar, o acto de notificação terá 
necessariamente de reflectir essa deficiência; mas daí não resulta, como é óbvio, que o acto de notifi-
cação enferme de qualquer deficiência.

Ora, o art. 22.º do CPT (9) – a que hoje corresponde o art. 37.º do CPPT – visa permitir a sanação 
de deficiências dos actos de notificação (10) e não corrigir ou sanar deficiências do acto notificado, 
designadamente quanto à sua falta ou insuficiência de fundamentação; o art. 22.º do CPT não tem 
como escopo que a AT aduza nova fundamentação ou que complemente a que externou aquando da 
prática do acto.

Tendo isto presente, cumpre então verificar se o acto de liquidação dos juros compensatórios se 
pode considerar suficientemente fundamentado, sendo que a Impugnante, na petição inicial como nas 
alegações de recurso, sustenta que a declaração externada pela AT a título de fundamentação não lhe 
permite saber por que lhe foi imputada a culpa pelo atraso na liquidação do imposto a que se referem 
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os juros compensatórios, nem qual foi o prazo considerado na contagem dos mesmos, nem a taxa ou 
taxas que foram utilizadas nessa contagem. Vejamos:

Antes do mais, recordemos as disposições legais que, à data da liquidação, regulavam os juros 
compensatórios em sede de IRS, ou seja, o art. 83.º, na redacção inicial e o art. 83.º do CPT, na redacção 
do Decreto -Lei n.º 7/1996, de 7 de Fevereiro:

Dizia o art. 83.º do CIRS, naquela redacção:
«1  - São devidos juros compensatórios quando, por facto imputável ao sujeito passivo, for retardada 

a liquidação de parte ou da totalidade do imposto devido, bem como quando for retardada a entrega 
do imposto retido ou do que o deveria ter sido no âmbito da substituição tributária ou do imposto que 
autonomamente deva ser liquidado e entregue nos cofres do Estado.

2  - Para efeitos do disposto no número anterior, considera -se também haver lugar a juros compen-
satórios quando, por facto imputável ao contribuinte, este aufira reembolso superior ao devido.

3  - Os juros compensatórios contam -se dia a dia desde o termo do prazo de apresentação da de-
claração ou o termo do prazo de entrega do imposto retido ou autonomamente liquidado ou do que o 
devia ter sido até ao suprimento ou correcção da falta que motivou o retardamento da liquidação.

4  - Entende -se haver sempre retardamento da liquidação do imposto quando as declarações de 
rendimentos a que se refere o artigo 57.º sejam apresentadas fora dos prazos estabelecidos.

5  - A taxa de juros compensatórios corresponde à taxa básica de desconto do Banco de Portugal 
em vigor na data em que se tiver iniciado o retardamento da liquidação, da entrega do imposto retido ou 
do que o deveria ter sido ou da entrega do imposto que autonomamente deva ser liquidado e entregue 
nos cofres do Estado, acrescida de cinco pontos percentuais.

6  - Os juros compensatórios devidos serão liquidados conjuntamente com:
a) O imposto devido, sempre que a liquidação ou o apuramento deste devam ser efectuados pela 

Direcção -Geral das Contribuições e Impostos;
b) O imposto retido ou que o deveria ter sido, bem como o imposto que autonomamente deva ser 

liquidado e entregue nos cofres do Estado, sempre que as entidades devedoras cumpram as obrigações 
de entrega fora dos prazos legalmente estabelecidos».

Por seu turno, o art. 83.º do CPT, na referida redacção, dispunha:
«1  - Em caso de atraso na liquidação por motivo imputável ao contribuinte, são devidos juros 

compensatórios.
2  - Os juros compensatórios contam -se dia a dia desde o termo do prazo de apresentação da de-

claração, da entrega do imposto retido ou do que o devia ter sido ou do cumprimento da obrigação, até 
ao suprimento ou correcção da falta que motivou o retardamento da liquidação.

3  - Os juros compensatórios não serão devidos, em caso de erro do contribuinte evidenciado na 
declaração, a partir dos 180 dias posteriores à apresentação desta ou, em caso de falta apurada em acção 
de fiscalização, a partir dos 90 dias posteriores à sua conclusão.

4  - A taxa de juros compensatórios corresponde à taxa básica de desconto do Banco de Portugal 
em vigor no momento do início do retardamento depois da liquidação do imposto, acrescida de cinco 
pontos percentuais».

Como é sabido, as exigências de fundamentação variam conforme as circunstâncias concretas, 
designadamente o tipo de acto, a não participação do interessado no procedimento anterior ao acto ou, 
no caso da participação, a extensão desta. No que respeita aos juros compensatórios, admitimos que 
as exigências de fundamentação sejam reduzidas ao mínimo. Eventualmente, ainda que com algumas 
reservas, admitimos que nem sequer se exija a referência à norma legal ao abrigo do qual os juros foram 
liquidados, pois é do conhecimento geral que se o atraso na liquidação do imposto devido for imputável 
ao contribuinte há lugar à liquidação de juros compensatórios.

Admitimos ainda que se considere que a fundamentação do “atraso na liquidação por motivo 
imputável ao contribuinte” se baste com a mera referência ao acto omitido que o originou, ou seja, com 
a referência – que a sentença na alínea B) dos factos que deu como provados considerou poder extrair-
-se da notificação, sendo que nessa parte não vem posta em causa – de que os juros compensatórios 
são «devidos pela falta de retenção na fonte e falta de entrega nos cofres do estado do IRS (Imposto 
de Capitais), no ano de 1993».

Também no que se refere à culpa, aceitamos que a fundamentação se baste com a descrição da 
conduta quando, como no caso, esta assuma a natureza de ilícito. Na verdade, a doutrina e a jurispru-
dência têm vindo a defender a tese de que quando uma determinada conduta constitui um facto qua-
lificado por lei como ilícito se deve fazer decorrer dessa conduta – por ilação lógica – a existência de 
culpa (não porque a culpa se presuma, mas por ser algo que, em regra, se liga ao carácter ilícito -típico 
do facto praticado) e que, por essa via, se deve partir do pressuposto de que existe culpa sempre que a 
actuação do contribuinte integra a hipótese de qualquer infracção tributária (11).

No entanto, há ainda uma declaração mínima que se nos afigura indispensável para que se cumpram 
as exigências legais de fundamentação que visam, afinal, que o contribuinte possa optar consciente-
mente entre o conformar -se com o acto, aceitando a sua legalidade, ou contra ele reagir administrativa 
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ou contenciosamente. Nesse conteúdo mínimo da declaração fundamentadora deverá conter -se a refe-
rência ao montante de imposto sobre o qual foram liquidados os juros compensatórios, à taxa ou taxas 
aplicáveis e ao período de tempo em que tais juros são exigíveis (12).

Só perante esses elementos o contribuinte poderá verificar se a liquidação foi ou não efectuada de 
acordo com a lei e o tribunal, se tal lhe for solicitado, poderá desempenhar a sua tarefa de sindicância 
dessa legalidade. Ora, no caso sub judice não há indicação de qualquer desses elementos: não há qual-
quer indicação do montante do imposto sobre o qual foram liquidados os juros compensatórios; não 
há referência à taxa ou taxas aplicadas na liquidação dos juros; não há qualquer menção das datas que 
terão sido consideradas como sendo as do início e do termo do prazo de contagem desses juros, sendo 
que a inscrição que, a este respeito, consta da nota de liquidação e que ficou transcrita na alínea C) dos 
factos que a sentença deu como provados é de todo inócua, pois se limita a reproduzir o texto da lei, 
sem nada concretizar sobre as datas que foram efectivamente consideradas, que era o que se exigia da 
declaração fundamentadora.

Como deixámos já dito, é de afastar a possibilidade de sanação dessas deficiências da fundamen-
tação ao abrigo do art. 22.º do CPT, que se destina apenas a sanar as deficiências da notificação.

Nem se diga que estamos perante mera operação aritmética e que, por isso, não se requeria maior 
detalhe na sua fundamentação, pois, antes da aplicação da taxa ao montante de imposto, essa sim mera 
operação aritmética, haverá que determinar qual o imposto sobre o qual devem ser liquidados os juros, 
qual a taxa ou taxas aplicáveis e qual o período sobre o qual devem ser contados.

No caso, a AT, na declaração de motivos que externou, não faz qualquer referência a esses ele-
mentos e, assim, não podemos ter a fundamentação como suficiente.

A sentença recorrida, porque decidiu em sentido diverso, será revogada nessa parte.
2.2.4 CONCLUSÕES
Preparando a decisão, formulamos seguintes conclusões:
I  - O art. 22.º do CPT (a que hoje corresponde o art. 37.º do CPPT) concede ao contribuinte uma 

faculdade para os casos em que a comunicação do acto enferme de algumas deficiências; não lhe 
impõe um comportamento com vista a permitir à AT fundamentar a posteriori um acto que não esteja 
devidamente fundamentado.

II  - A fundamentação de uma liquidação de juros compensatórios deve dar a conhecer, no plano 
factual, o montante de imposto sobre o qual incidem os juros, a taxa ou taxas aplicáveis e o período 
da sua contagem.

III  - Se a declaração fundamentadora da liquidação de juros compensatórios não refere esses 
elementos, esse acto enferma do vício de forma por falta de fundamentação, a determinar a sua anu-
labilidade.

3. DECISÃO
Face ao exposto, os juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Admi-

nistrativo acordam, em conferência, em conceder provimento ao recurso e, em consequência, revogar 
a sentença na parte recorrida, julgar a impugnação judicial procedente e anular a liquidação de juros 
compensatórios impugnada.

Sem custas.

Lisboa, 30 de Novembro de 2011. — Francisco Rothes (relator) — Pedro Delgado — Dulce 
Neto.

(1) A Impugnante invocou ainda outro fundamento, mas a sentença desatendeu -o e, nessa parte, transitou em julgado.
(2) As partes entre aspas e com um tipo de letra diferente são transcrições, aqui como adiante.
(3) É manifesto o lapso: escreveu -se D) onde se queria escrever E).
(4) A alçada dos tribunais judiciais de 1.ª instância foi fixada em Esc. 750.000$00 – quantia convertida em € 3.740,98 

nos termos do Decreto -Lei n.º 323/2001, de 17 de Dezembro – pelo art. 24.º, n.º 1, da Lei da Organização e Funcionamento dos 
Tribunais Judiciais, aprovada pela Lei n.º 3/99, de 13 de Janeiro, e em € 5.000,00 pelo art. 31.º, n.º 1, da Lei da Organização e 
Funcionamento dos Tribunais Judiciais, aprovada pela Lei n.º 52/2008, de 28 de Agosto.

(5) Note -se, no entanto, que nos termos desse artigo, o CPPT só se aplicava aos processos instaurados a partir dessa 
data, sendo que só a partir de 5 de Julho de 2001, com a entrada em vigor da Lei n.º 15/2001, de 5 de Junho, e nos termos do 
respectivo art. 12.º, o CPPT passou a ser aplicado aos processos pendentes regulados pelo CPT.

(6) Note -se que, à data, ainda não tinha entrado em vigor a Lei Geral Tributária, aprovada pelo Decreto -Lei n.º 398/98, 
de 17 de Dezembro, e que passou a regulamentar a fundamentação dos actos tributários.

(7) Na redacção da Lei Constitucional de 25 de Novembro de 1992, em vigor à data.
(8) Para maior desenvolvimento sobre a distinção entre acto de notificação e acto notificado, vide JORGE LOPES DE 

SOUSA, Código de Procedimento e de Processo Tributário anotado e comentado, Áreas Editora, 6.ª edição, volume I, anotação 
3 a) ao art. 37.º, págs. 349 a 351.

(9) Nos termos do art. 22.º do CPT, que constituiu uma inovação deste código inspirada no art. 31.º do Decreto -Lei 
n.º 267/85, de 16 de Julho – Lei de Processo nos Tribunais Administrativos –, se a notificação do acto tributário não contiver a 
sua fundamentação legal ou omitir alguns dos seus requisitos, o contribuinte, nos trinta dias seguintes à notificação ou dentro 
do prazo para reclamação, recurso ou impugnação, se inferior, pode requerer a notificação da declaração fundamentadora ou 
a passagem de certidão que a contenha (cfr. n.º 1), sendo que, se usar dessa possibilidade, o início do prazo para reclamar ou 
impugnar judicialmente o acto se difere para a data da notificação ou da entrega da certidão requerida (cfr. n.º 2).
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(10) Mais concretamente, o artigo «reporta -se aos casos de falta de indicação, na notificação, da fundamentação do acto 
notificado, dos meios de reacção contra ele, do prazo para os utilizar e dos outros requisitos que estejam previstos especialmente 
nas leis tributárias, sem incluir os indicados no n.º 9 do art. 39.º» (JORGE LOPES DE SOUSA, ibidem), sendo que esta refe-
rência ao n.º 9, hoje n.º 11, do art. 39.º do CPPT deve, no caso sub judice, entender -se como resultante do art. 68.º do Código 
do Procedimento Administrativo (após a revogação do art. 30.º da Lei de Processo dos Tribunais Administrativos, aprovada 
pelo Decreto -Lei n.º 267/85, de 16 de Julho).

(11) A este propósito, vide o acórdão desta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo de 16 
de Dezembro de 2010, proferido no processo com o n.º 578/10, publicado no Apêndice ao Diário da República de 26 de Maio 
de 2011 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2010/32240.pdf), págs. 1931 a 1936, também disponível em http://www.dgsi.pt/jsta.
nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/d00ec90cb602b52e8025780f0051a7b4?OpenDocument.

(12) Neste sentido, o acórdão desta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo de 11 de 
Fevereiro de 2009, proferido no processo com o n.º 1002/08, publicado no Apêndice ao Diário da República de 30 de Abril 
de 2009 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2009/32210.pdf), págs. 241 a 244, também disponível em http://www.dgsi.pt/jsta.
nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/afda64de2d8db9438025755f0041b823?OpenDocument. 

 Acórdão de 30 de Novembro de 2011.

Assunto:

Aplicação da lei no tempo. Verificação e graduação de créditos.

Sumário:

As alterações legislativas decorrentes da Lei n.º 55 -A/2010 não são aplicáveis aos 
processos judiciais de verificação e graduação de créditos pendentes nos Tribunais 
Administrativos e Fiscais em 1 de Janeiro de 2011, os quais continuam a seguir a 
forma processual vigente à data da sua instauração

Processo n.º 854/11 -30.
Recorrente: Ministério Público.
Recorrido: Eugénia Maria Gonçalo Ramos.
Relator: Exm.º Sr. Cons.º Dr. Lino Ribeiro.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo
1.1. O Ministério Público junto do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga interpõe recurso juris-

dicional do despacho emitido no processo de verificação e graduação de créditos n.º 1347/10.3BEBRG 
que ordenou a remessa do processo ao órgão de execução fiscal para aí ser tramitado.

Para tal, apresenta alegações onde se conclui o seguinte:
I  - Os presentes autos foram instaurados a 20/9/2010, nele tendo sido ordenadas e realizadas diver-

sas diligências com vista à prolação da decisão final, de acordo com a competência material atribuída 
pelo art.º 151.º, n.º 1, do CPPT;

II  - A competência material dos tribunais administrativos e fiscais, tal como dos tribunais comuns, 
fixa -se no momento da propositura da acção, sendo irrelevantes as alterações de facto e de direito 
ocorridas posteriormente, conforme o disposto no art.º 5.º do ETAF;

III  - Assim, o facto de a Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de Dezembro, que entrou em vigor a 1/1/2011, 
ter alterado os artigos 97º, 151º, n.º 1 e 245º, n.º 2 do CPPT, de modo a atribuir competência aos órgãos 
de execução fiscal para decidir o incidente de verificação e graduação de créditos, não poderá produzir 
qualquer efeito no desenrolar dos presentes autos, continuando aquela competência a caber ao tribunal 
administrativo e fiscal;

IV  - A decisão sobre o incidente de verificação e graduação de créditos tem natureza jurisdicional, 
pelo que a norma do artº 126.º, da Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de Dezembro, na parte em que atribuiu essa 
competência a um órgão da administração fiscal é de duvidosa constitucionalidade, uma vez que faz 
perigar o princípio da igualdade de meios processuais, consagrado no art.º 98º da LGT e o princípio da 
equidade processual consagrado no artigo 20.º, n.º 4 da CRP. Daí que, havendo dúvidas legítimas sobre 
a constitucionalidade da citada norma legal, no caso dos autos, a interpretação mais sensata parece ser 
aquela que considera competente o tribunal tributário para decidir o presente incidente de verificação 
e graduação de créditos, uma vez que é no tribunal que reside o poder jurisdicional;

V  - Por outro lado, não constando da citada Lei qualquer norma transitória sobre essa matéria e 
considerando o princípio basilar do nosso sistema jurídico de que a lei só rege para o futuro e que a 
competência material se fixa no momento da propositura da acção, nos termos dos artigos 12.º do C 
Civil e 5.º do ETAF, e tendo presente que, na fixação do sentido e alcance da lei, o intérprete presumirá 
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que o legislador consagrou as soluções mais acertadas e soube exprimir o seu pensamento em termos 
adequados (art.º 9.º, n.º 3 do C Civil), parece -nos que a competência do órgão de execução fiscal atri-
buída pelo n.º 2 do art. 245.º, na redacção da Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de Dezembro, se aplica apenas 
aos processos de reclamação de créditos entrados a partir de 1/1/2011;

VI  - Decidindo como decidiu, a M.ma Juiz a quo não aplicou, como devia, o disposto no artº 5.º 
do ETAF, e fez errada interpretação dos artigos 9º, n.º 3 e 12º do C Civil, 151.º, n.º 1, 245.º, n.º 2, do 
CPPT, 126.º e 127.º, da Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de Dezembro.

1.2. Não foram apresentadas contra -alegações.
1.3. Colhidos os vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, cumpre decidir
2. A única questão a decidir no recurso já foi apreciada pelo STA, de modo uniforme e reiterado, 

o que, nos temos do n.º 5 do artigo 713º do CPC, justifica a fundamentação sumária da decisão.
O que está em causa é saber se perante as alterações legislativas decorrentes da Lei n.º 55 -A/2010, 

com início de vigência em 1 de Janeiro de 2011, os Tribunais Administrativos e Fiscais devem continuar 
a tramitar e a proferir decisão nos processos judiciais de verificação e graduação de créditos pendentes 
nessa data, ou se, pelo contrário, esses processos devem ser remetidos ao órgão de execução fiscal para 
que seja este a proceder à sua posterior tramitação e decisão.

Face à ausência de norma transitória, surgiram divergências no entendimento relativo à aplica-
bilidade imediata do novo regime aos processos de verificação e graduação de créditos pendentes: a 
decisão recorrida, aplicando o artigo 64º do Código de Processo Civil, ex vi artigo 2º do Código de 
Procedimento e Processo Tributário, determinou, após trânsito, a baixa dos autos na distribuição e a 
remessa ao órgão de execução fiscal competente para a verificação e graduação de créditos; discorda do 
decidido o recorrente Ministério Público, alegando que sendo a reclamação de créditos de data anterior 
a 1.01.2011, a Lei n.º 55 -A/2010, de 31/12, não altera a competência para a verificação e graduação 
de créditos, que continua a ser do Tribunal Tributário, ex vi do artigo 5º do ETAF, pois que em causa 
norma de processo ou tramitação processual e não norma de competência, pois o órgão não foi extinto, 
donde inexiste alteração de competência da nova lei para os casos pendentes; o processo continua a ser 
judicial (de execução) e há -de ser tramitado até final em tal sede judicial.

A divergência foi solucionada em recentes Acórdãos deste Supremo Tribunal, proferidos nos 
recursos números 362/11 e 384/11, de 6 de Julho e números 0361/77, 0376/11, 0392/11 e 0393/11 
de 13 de Julho, para cuja fundamentação se remete e cuja decisão  - no sentido de que as alterações 
legislativas decorrentes da Lei n.º 55 -A/2010 não são aplicáveis aos processos judiciais de verifica-
ção e graduação de créditos pendentes nos Tribunais Administrativos e Fiscais em 1 de Janeiro de 
2011, os quais continuam a seguir a forma processual vigente à data da sua instauração  -, também 
concordamos, uma vez que os argumentos aí considerados, em especial a aplicabilidade do n.º 2 do 
artigo 142º do CPC e do n.º 3 do artigo 12º da LGT, afastam a aplicabilidade da nova lei aos processos 
de verificação e graduação de créditos pendentes, o que conduz, inevitavelmente, à procedência do 
presente recurso.

Daí que, sem mais, haverá que conceder provimento ao recurso, revogar o despacho recorrido, 
baixando os autos ao tribunal “a quo” para aí prosseguirem, se a tal nada mais obstar.

3. Nestes termos, e com os expostos fundamentos, acordam os juízes da Secção de Contencioso 
Tributário do Supremo Tribunal Administrativo em conceder provimento ao recurso, revogar o despacho 
recorrido e determinar a baixa dos autos ao tribunal recorrido para prosseguimento dos autos.

Sem custas.

Lisboa, 30 de Novembro 2011. — Lino Ribeiro (relator) — Valente Torrão — Dulce Neto. 

 Acórdão de 30 de Novembro de 2011.

Assunto:

Ampliação da matéria de facto.

Sumário:

Tendo a primeira instância decidido a questão de direito suscitada pela impugnante 
sem antes estabelecer a precisa situação de facto subjacente, é de determinar a 
ampliação da matéria de facto, dado que o Supremo Tribunal Administrativo, como 
tribunal de revista, carece de poderes de cognição em sede de facto.



2202

Processo n.º 881/11 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Itron — Sistemas de Mediação, L.da

Relator: Exm.º Sr. Cons.º Dr. Pedro Delgado.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo

I – A Fazenda Publica, vem recorrer para este Supremo Tribunal da sentença do Tribunal Ad-
ministrativo e Fiscal de Braga de 31 de Maio de 2011, que julgou procedente a impugnação judicial 
deduzida pela sociedade ITRON – Sistema de Mediação, Ldª, com os demais sinais dos autos, contra 
os actos de liquidação adicional de IRC relativos ao exercício de 2000 e 2001, respectivamente, nos 
montantes de € 2 681 459,93 e € 1.782 645,00.

Termina as suas alegações de recurso, formulando as seguintes conclusões:
«1ª  - Salvo melhor opinião, para a FP, o Tribunal a quo pronunciou -se, em parte, sobre questão 

que não foi submetida à sua apreciação e, caso se entenda o contrário, o Tribunal a quo não podia julgar 
a impugnação judicial procedente por se verificar, no caso concreto dos autos, o requisito previsto no 
artigo 46º, nº7, do CIRC, com a redacção à data dos factos (2000 e 2001).

2ª - Da conjugação do artigo 668º, nº1, alínea d) com o artigo 660, nº2, ambos do CPC, resulta que 
o Tribunal deve pronunciar -se sobre todas as questões que sejam submetidas à sua apreciação, mas não 
deve tomar conhecimento de questões não submetidas ao seu conhecimento.

3ª  - No primeiro caso existirá omissão de pronúncia, no segundo caso acorrerá excesso de pro-
núncia.

4ª  - Em qualquer um dos casos, as referidas disposições legais (artigos 668, nº1, d) e 660, nº2, CPC) 
reportam -se a questões, entendendo -se como tal, os problemas concretos e não os simples argumentos, 
opiniões ou doutrinas expendidas pelas partes na defesa das teses que apresentam.

5ª  - No caso concreto dos autos, o Tribunal a quo conheceu, em parte, de questão que não lhe foi 
colocada, existindo excesso de pronúncia.

6ª  - Importa atentar à fundamentação de direito, segunda parte, da decisão recorrida (violação 
de lei por erro nos pressupostos de facto) e importa, ainda, atentar a que, o caso concreto dos autos 
diz respeito a prejuízo (menos valia) do exercício de 1997, repercutido (deduzido fiscalmente) nos 
exercícios de 2000 e 2001.

7ª  - Entendeu o Tribunal a quo existir violação de lei por erro nos pressupostos de facto dado que 
a AF (Administração Fiscal) não podia colocar em crise as liquidações de 2000 e 2001, na parte relativa 
à dedução de prejuízo fiscal originado em 1997, sem colocar também em crise a liquidação de 1997.

8ª  - Esta questão não foi colocada à apreciação do Tribunal a quo porquanto, se a FP bem enten-
deu a p.i., a recorrida não submeteu ao conhecimento do Tribunal questão referente a erro sobre os 
pressupostos de facto por ausência de correcção da matéria colectável e liquidação de 1997, na parte 
em que ela se projectou na liquidação de 2000 e 2001.

9ª  - Existe, assim, excesso de pronúncia do Tribunal a quo pois este conheceu de questão que não 
foi submetida à sua apreciação, sendo a decisão em recurso, nessa parte, nula, mantendo -se na parte 
restante.

10ª  - Caso se entenda o contrário  - o que por mera cautela se admite  - nos termos do nº7, do 
artigo 46º, do CIRC (redacção 2000 e 2001), havendo modificação do objecto social ou alteração 
substancial da actividade exercida, não é admissível a dedução de prejuízos fiscais consagrada no nº1, 
do artigo 46º, do CIRC.

11ª  - Trata -se, no entender da FP, de um requisito prévio de cuja (não) verificação depende, para 
efeitos fiscais, a aplicação do nº1, do artigo 46º, do CIRC, com a redacção em vigor em 2000 e 2001 
(reporte de prejuízos de um exercício, nos seis exercícios seguintes).

12ª  - No caso concreto dos autos, o prejuízo fiscal deduzido em 2000 e 2001, relativo a menos 
valia originada em 1997, não foi aceite por se verificar o requisito do nº7, do artigo 46º, do CIRC.

13ª  - Consta da douta decisão em recurso, como matéria de facto provada nos pontos 5. e 7., 
respectivamente exercício de 2001 e 2000, que a recorrida embora tenha declarado a alteração do seu 
objecto social em 1997, não o fez de facto e não exerceu substancialmente a nova actividade nesse ano, 
tendo nesse ano alienado a participação e apurado a menos valia.

14ª  - Assim, a AF não aceitou o reporte, em 2000 e 2001, de prejuízo fiscal originado em 1997 
(menos valia) por se verificar o requisito do nº7, do artigo 46º, do CIRC, com a redacção aplicável à 
data dos factos (à data da inspecção nº8, do artigo 46º, do CIRC) pelo que, ao contrário do que consta 
da douta decisão em recurso, a AF não questionou o prejuízo fiscal em si (a menos valia de 1997, sua 
existência, sua extensão, etc.) e, em consequência, a liquidação de 1997 que espelhava esse prejuízo.

15ª  - AF não questionou, nem tinha que questionar a liquidação de 1997 pela simples razão de que 
tinha previamente que verificar da aplicação do requisito no referido nº7, do artigo 46º, do CIRC,
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16ª  - E, caso se entenda que o referido do nº7, do artigo 46º, do CIRC não corresponde a requisito 
prévio, sempre corresponderá a requisito que, no caso de se verificar, obsta a que se tenha que indagar 
sobre o prejuízo fiscal em si mesmo (sua existência, extensão, etc.), por absolutamente inútil.

17ª  - Assim, no caso de se entender, relativamente a parte da decisão em recurso, que não existiu 
excesso de pronúncia do Tribunal a quo:

O Tribunal a quo não valorizou e não atentou à (prévia não) verificação do requisito do nº7, do 
artigo 46º, do CIRC para efeito de admissibilidade de dedução de prejuízo fiscal consagrado no nº1, 
daquele artigo 46º.

18ª  - Sendo irrelevante, no caso concreto dos autos, colocar em causa a liquidação de 1997 por se 
verificar o requisito prévio do nº7, do artigo 46º, do CIRC, importa analisar as questões de caducidade 
do direito à liquidação, de erro sobre os pressupostos de facto por se ter verificado o exercício da nova 
actividade em 1997 e de falta de fundamentação da liquidação, todas suscitadas pela recorrida na p.i. 
dos autos.

19ª  - Quanto à questão da caducidade do direito à liquidação suscitada pela recorrida, como consta 
da douta decisão em recurso, fundamentação de direito, sua primeira parte, o Tribunal a quo decidiu 
que a mesma não se verificava pelo que a FP aceita e acolhe, considerando -a integralmente transcrita 
 - aliás, nem podia a FP dela apresentar, nessa parte, recurso pois a FP só tem legitimidade para recorrer 
da parte em que foi vencida (artigo 280º, n.º do CPPT).

20ª  - Quanto à questão suscitada pela recorrida de erro sobre os pressupostos de facto por se ter 
verificado o exercício da nova actividade em 1997, conforme já se alegou nestas conclusões de re-
curso, o Tribunal a quo deu como provado, nos pontos 5. e 7. que a recorrida, embora tenha declarado 
a alteração do seu objecto social em 1997, não o fez de facto e não exerceu substancialmente a nova 
actividade nesse ano, tendo nesse ano alienado a participação e apurado a menos valia, pelo que ao 
abrigo do referido nº7, do artigo 46º, do CIRC (redacção em vigor em 2000 e 2001), para efeitos fiscais, 
não era legalmente admissível a dedução daquela menos valia ao lucro tributável dos anos seguintes 
 - ainda que aquele prejuízo fiscal tivesse efectivamente existido.

21ª  - Quanto à questão suscitada pela recorrida de falta de fundamentação da liquidação, sendo 
a liquidação o último acto praticado no âmbito de procedimento inspectivo (em sentido amplo) e, por 
isso, aquele que o completa, basta a notificação do Relatório Final de Inspecção.

22ª  - A liquidação corresponde ao cálculo do valor a pagar decorrente do Relatório Final de 
Inspecção pelo que aquela liquidação considera -se fundamentada por via da notificação do Relatório 
Final de Inspecção.

23ª  - A Recorrida foi notificada do Relatório Final de Inspecção em 11 de Abril de 2006 (ponto 4 
e ponto 6 da matéria de facto provada) pelo que não se verifica a falta de fundamentação da liquidação 
suscitada pela recorrida.

24ª  - A douta decisão em recurso violou os artigos 668º, nº1, alínea d), 660º, nº2, ambos do CPC 
e artigo 46º, nº7, do CIRC, com a redacção em vigor em 2000 e 2001 (data dos factos).»

II - A recorrida ITRON – Sistemas de Mediação, Ldª, contra alegou e concluiu do seguinte 
modo:

«a) Desde logo, não ocorreu excesso de pronúncia porquanto a impugnante/recorrida colocou em 
causa na sua p.i. de impugnação a liquidação do IRC de 2000 e 2001, invocando expressamente a não 
verificação dos pressupostos de aplicação do art.º 46, n.º 7 do CIRC (em vigor ao tempo dos factos).

b) Porque efectivamente e de facto a recorrida não alterou o seu objecto e a sua actividade de 
forma substancial entre 1997 e 2000/2001.

c) Sendo aliás FALSA a afirmação da recorrente contida nas conclusões 13ª e 20ª das alegações de 
recurso, pois não consta “como matéria de facto provada nos pontos 5. e 7., respectivamente exercício 
de 2001 e 2000, que a recorrida embora tenha declarado a alteração do seu objecto social em 1997, não 
o fez de facto e não exerceu substancialmente a nova actividade nesse ano, tendo nesse ano alienado a 
participação e apurado a mais valia”

d) É FALSO, pois o que consta dos pontos 5. 7 como matéria de facto provada é que a afirmação 
supra referenciada consta do relatório de inspecção, o que é bem diferente!

e) Portanto apenas está provado que no relatório da inspecção consta a seguinte afirmação “que 
a recorrida embora tenha declarado a alteração do seu objecto social em 1997, não o fez de facto e não 
exerceu substancialmente a nova actividade nesse ano, tendo nesse ano alienado a participação e apurado 
a mais -valia”, pelo que vale o que vale e está aliás contrariado pela recorrida tanto no seu articulado de 
impugnação como por consistente prova documental  - sujeito assim à livre apreciação do tribunal.

f) O Tribunal serviu -se deste facto apenas e só (a argumentação da AT vertida no relatório da 
inspecção notificada à recorrida em 30.06.2006) para concluir que a liquidação está eivada de vício 
de violação de lei, por erro nos pressupostos de facto (pois a liquidação adicional do IRC dos anos de 
2000 e 2001, não pode ser alterada, com base em factos que se reportam à liquidação do IRC de 1997, 
uma vez que esta se cristalizou, em 31.12.2003).
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g) Não existindo portanto, sequer na douta sentença recorrida nenhuma apreciação crítica deste 
facto (momento da modificação do objecto, alteração substancial da actividade), porque aliás, conforme 
consta da mesma in fine “face ao que se acaba de se decidir, fica prejudicado o conhecimento das demais 
questões suscitadas nos termos do art.º 660, n.º 1 do CPC”.

h) Pelo que a recorrente litiga em despudorada manifesta má -fé, devendo o Tribunal valorar nos 
termos legais, esta sua actuação!

SEM CEDER
i) De qualquer modo, a verdade só em 26.06.2006 (aquando da notificação fundamentação da 

terceira liquidação que mereceram o IRC de 2001 e de 2001) é que a AT vem alvitrar que no ano 1997 
“a empresa muito embora tenha declarado uma alteração, não o fez de facto e não exerceu de forma 
substancial a actividade proposta nesse ano em que alienou a participação e apurou a menos -valia”.

j) Mas para por em causa a origem dos prejuízos de 1997, para por em causa a actividade exercida 
em 1997, enfim para poder colocar em crise (modificar) a declaração fiscal modelo 22 de IRC 1997 da 
recorrida (onde consta a sua actividade inscrita através do seu CAE 33201  - Fabricação de contadores 
de electricidade gás, água e de outros aparelhos eléctricos), a AT deveria ter actuado até 3.12.2003!

k) Como bem se diz na douta sentença, a administração fiscal para não admitir a dedução de 
prejuízos fiscais, nos anos de 2000 e 2001, teria que por em causa a liquidação do ano de 1997 (a sua 
declaração fiscal de IRC de 1997), mas só o fez em 26.06.2006!

l) Nos termos do artigo 46º n.º 4 do CIRC (na redacção à data em vigor) que, no caso de se efec-
tuarem correcções aos prejuízos fiscais declarados, será também necessário alterar -se em conformidade 
as deduções efectuadas.

m) É que, não nos podemos esquecer que os prejuízos deduzidos constituem o prolongar de uma 
realidade que se verifica em exercícios anteriores.

n) Realidade essa, que se não for previamente alterada, pela Administração Fiscal, também não 
poderá esta última pretender, pelo menos de uma forma também legal e legítima, modificar os prejuízos 
fiscais deduzidos.

o) De igual modo não pode a AT invocar “que a recorrida embora tenha declarado a alteração do 
seu objecto social em 1997, não o fez de facto e não exerceu substancialmente a nova actividade nesse 
ano, tendo nesse ano alienado a participação e apurado a mais -valia”, quando não colocou em crise a 
declaração fiscal de IRC de 1997 da recorrente em tempo útil que nos diz o contrário do que afirma a 
AT: Volume de negócios de € 22.966.585,00 no exercício da actividade com o CAE 33201  - Fabricação 
de contadores de electricidade, gás, água e de outros aparelhos eléctricos  - que não por acaso era o seu 
CAE em 2000 e 2001 (e também o é ainda hoje)!

p) Por isso andou bem a douta sentença recorrida ao afirmar que a realidade de 1997 se cristalizou 
em 31.12.2003.

q) A caducidade traduz -se num instituto próprio do Direito Civil que impõe o desaparecimento de 
um direito, pela falta de não ser exercido dentro do prazo que a lei estabelece para que o seja.

r) Ou seja, em matéria tributária o direito precludido por força do instituto da caducidade, traduz-
-se no direito do Estado de liquidar os tributos.

SEM CONCEDER
s) A recorrida mantém todo o mais que verteu na sua p.i. de impugnação e que não foi objecto de 

apreciação nos termo do art.º 660, nº1 do CPC, mas porque a recorrente fez expressa menção aparte da 
sua argumentação (falta de fundamentação), vem, cautelarmente, responder à recorrente.

t) Sabemos que a liquidação adicional, referente ao IRC de 1999, inspirou -se num parecer emitido 
pela Directora do CEF, Dra. Dos Prazeres Lousa de 21.10.2005.

u) Mas novo parecer foi produzido pelo CEF em 2007 (posteriormente à liquidação e em sede de 
reclamação graciosa) e se antes diziam que a reclamante não alterou de facto a sua actividade até ao 
final do exercício em que alienou a participação e apurou menos valias”

v) Agora divergem e reconhecem que afinal a reclamante exerceu de facto a sua nova actividade 
em 1997: “a nova actividade que a sociedade passou a prosseguir de modo efectivo a partir da operação 
de cisão -fusão..”

w) Agora reconhecem que o volume de negócios realizado com a nova actividade em 1997, 
ascendeu 22.966.585,00!

x) Pelo que a fundamentação da liquidação colocada em crise, foi absoluta e completamente 
abandonada pelo CEF, neste seu segundo parecer.

y) E porque assim é de facto, outra não poderá ser a conclusão de direito  - o questionado acto 
tributário não se mostra convenientemente fundamentado, sendo o próprio CEF a evidenciar essa 
realidade.

z) Ocorrendo vício de forma, que gera a sua anulabilidade.
aa) Mas houve ainda um terceiro parecer do CEF!
bb) Neste parecer o CEF, insiste em emendar a mão, tentando afastar o cenário da fundamentação 

sucessiva. dizendo expressamente (Parecer n.º 42/09), e que consta transcrito na pág. 8 da informação que 
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acompanha o despacho de indeferimento do RH: “a afirmação produzida no parecer de 2005, “alterou a 
designação e objecto em Abril de 1997, mas não alterou de facto e de forma substancial a sua actividade 
até ao final do exercício em que alienou a participação e apurou menos -valias” foi desenvolvida e melhor 
explicitada no parecer de 2007, tendo em conta as circunstâncias concretas do caso em presença, que 
permitiram demonstrar de forma inequívoca a desproporção acentuada nos contributos das actividade 
desenvolvidas para o resultado líquido de 1997, facto que, do nosso ponto de vista, confere à actividade 
que consistiu na venda de participações socais um carácter acentuadamente predominante..”]

cc) A realidade é que (no que toca ao 2º parecer) não estamos perante um desenvolvimento e melhor 
explicitação das razões que sustentaram a liquidação, traduzindo antes uma nova fundamentação,

dd) mas mesmo que, fosse como preconiza o CEF, este expresso reconhecimento da obscuridade 
e falta de fundamentação daquela liquidação, justificariam, de per si, a procedência da presente im-
pugnação.

ee) Pois se é o CEF a dizer que só se demonstrou/fundamentou cabalmente a liquidação em 2007, 
isto é, dois anos depois da liquidação!

ff) A fundamentação deve dar a conhecer ao interessado o itinerário cognoscitivo e valorativo 
seguido pelo autor da decisão para decidir no sentido que decidiu e não em qualquer outro.

gg) Da conjugação dos n.º 3 e 4 do art.º 268 da CRP, conclui -se que o direito de impugnação 
contenciosa de actos administrativos lesivos é reconhecido em condições de plena eficácia, o que 
exige que seja proporcionada aos seus destinatários a possibilidade de os impugnarem com completo 
conhecimento das razões que os. motivaram.

hh) Se a fundamentação não esclarecer concretamente a motivação do acto, por obscuridade, 
contradição ou insuficiência, o acto considera -se não fundamentado (artº125, nº.2 do CPA e artº 77 da 
LGT).

ii) O CEF (no parecer de 2009) insiste na nova tese, presente no seu 2º parecer (de 2007), dizendo 
que

“..tendo em conta as circunstâncias concretas do caso em presença deste modo, não se no afigura 
que as alterações verificadas na Actaris, no decurso de 1997 possam subsumir -se ao conceito alteração 
de forma substancial da actividade anteriormente exercida” utilizada no n.º 8 do art.º 47 do CIRC”

jj) E omite o único fundamento que sustenta liquidação colocada em crise:”… alterou a designação 
e objecto em Abril de 1997 mas não alterou de facto..”

kk) E porque se dizia na fundamentação da liquidação que não havia alterado de facto a sua ac-
tividade em 1997, o que mais havia em concreto para analisar ou provar? Nada!

ll) Por outro lado, ocorre que a impugnante exercendo, a partir de Abril de 1997, a actividade de 
fabricação de contadores, nunca deixou de deter participações sociais em outras empresas (gerando 
mais ou menos valias na sua alienação).

mm) Portanto desde Abril de 1997 e até hoje a impugnante vem exercendo a actividade de fabri-
cação de contadores e detendo também (e sempre) participações sociais em outras empresas.

nn) Na fase do procedimento prévio de lançamento/liquidação, há lugar à fundamentação do acto 
tributário respectivo,

oo) Trata -se da alegação e prova bastante, de factos que indiciem, e de uma forma clara demons-
trem, as conclusões apresentadas pela administração Fiscal.

pp) A fundamentação é assim um dos elementos constitutivos do acto, acarretando a sua falta, a 
anulabilidade do acto.

qq) Pelo que, não emerge sustentação na liquidação adicional que naufraga por evidente vício de 
forma (falta total e absoluta de fundamentação).

FUNDAMENTAÇÃO SUCESSIVA
rr) O CEF apresentou uma nova argumentação (parecer de 2007), para tentar sustentar a liquida-

ção, dizendo que a nova actividade que a sociedade passou a exercer “teve um impacto reduzido no 
resultado global do exercício”.

ss) Sem discutir a bondade desta muito dúvidas afirmação perante um volume de negócios de 
€ 22.966.585,00 (quantas empresas nacionais tem este volume de negócios?)...

tt)...nem explorar a fraqueza de uma conclusão que nem o espírito nem tão pouco a letra da lei, 
escudam (vide artº 47, n.º 8 do CIRC), a verdade é estamos perante uma nova fundamentação.

uu) Ora, a fundamentação sucessiva ou a posteriori não é admissível, não relevando para a apre-
ciação formal do acto fundamentos invocados posteriormente.

vv) Não se pode justificar o acto por razões diferentes das que constam da sua fundamentação 
expressa.

ww) Logo, sendo outro e, portanto, diferente: o fundamento que conduz ao indeferimento do 
Recurso Hierárquico que não o invocado na liquidação, equivale a afirmar que a liquidação tem um 
suporte que não é aquele que lhe serviu de fundamento legal.

xx) Assim, sendo não se pode pretender manter a liquidação colocada em crise, sustentada no 2 e 3 
pareceres do CEF, já que os seus argumentos são diversos daqueles que fundamentaram a liquidação,
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yy) Nem tão pouco se pode manter a liquidação sustentada na sua fundamentação original, uma 
vez que a AT (em sede de reclamação graciosa e recurso hierárquico) e o CEF, de mote próprio, vieram 
deitar por terra a sua sustentação.

zz) Logo, a mesma liquidação encontra -se ferida de ilegalidade, devendo ser anulada.»
III -O Exmº Procurador -Geral Adjunto emitiu parecer no sentido de se anular o decidido, por ine-

xistir o erro sobre os pressupostos, face à incorrecta interpretação que foi efectuada do n.º 3 do art. 43º, 
actual 52.º n.º 4 do C.I.R.C., concluindo ser de julgar o recurso procedente com a consequência de 
se determinar que se conheça do demais invocado que se julgou ainda erradamente prejudicado pelo 
decidido.

IV  - Colhidos os vistos legais, cabe decidir.
V - Em sede factual apurou -se na primeira instância a seguinte matéria de facto com relevo para 

a decisão da causa:
1. A Impugnante foi notificada em 30.06.2006, da liquidação de IRC n.º 2006 8310032181, relativa 

ao ano de 2001, no valor de 1 782 645,03 (1) €, com data limite de pagamento em 02.08.2006 (lis. 38 
a 40 do proc. 121/10.0 BEBRG em suporte físico);

2. Foi ainda, notificada em 30.06.2006, da liquidação de IRC n.º 2006 8310032175, relativa ao 
ano de 2000, no valor de 2 681 459,98 €, com data limite de pagamento em 31.07.2006 (fls. 41 a 43 
do proc. 122/10.0 BEBRG em suporte físico);

3. Em 22.01.2005, a Impugnante foi notificada, através do ofício n.º 50888697, do projecto do 
relatório de inspecção e para exercer o direito de audição prévia, relativamente ao exercício de 2001, 
tendo exercido o respectivo direito (fls.l6 a 88 do PA do proc. 121/10.0);

4. Pelo ofício n.º 5085145, datado de 11.04.06, foi notificado o relatório final, do ano de 2001, 
à impugnante constante de fls. 90 a 95 do PA apenso aos autos que aqui se dá por integralmente por 
reproduzido;

5. Com interesse e relevância para a decisão conta do relatório de inspecção que “(...)
III - Descrição dos factos e fundamentos das correcções meramente aritméticas à matéria colec-

tável.
No procedimento interno de inspecção, relativamente à Declaração de Rendimentos MOD. 22 do 

exercício de 2001, detectaram -se irregularidades, que a seguir se descrevem:
O sujeito passivo no apuramento da Matéria Colectável do exercício de 2001, deduziu o valor de 

4.278.041,23 € como prejuízos fiscais reportados e originados em 1997, pelo que segundo o artigo 47º 
n.º 8 do CIRC, não serão aceites nesse mesmo apuramento.

Junta -se parecer emitido a propósito em 21 de Outubro de 2005 pelo Centro de Estudos Fiscais.
IX - Direito de audição  - fundamentação.
(...)
O contribuinte exerceu o direito de audição que lhe assistia, pelo que após análise à petição re-

cepcionada em 2005/12/09, cumpre -nos referir o seguinte:
O Recurso Hierárquico apresentado pelo contribuinte, em que resumidamente deferiram a preten-

são, devido à não existência de suporte legal da disposição que serviu de fundamento para tal correcção, 
originou que os valores declarados pelo contribuinte fossem repostos para os vários exercícios, como 
já foi oportunamente corrigido a favor do contribuinte. Acontece que no mesmo despacho sobre o 
recurso apresentado e face ao Parecer do CEF n.º 79/2005, a correcção a efectuar aos prejuízos fiscais 
deduzidos será, com o fundamento referido no ponto III, deste relatório, corrigindo assim o valor de 
4.278.041,23 €

O actual procedimento inspectivo iniciou após a conclusão do anterior, pelo que a liquidação a 
emitir, será referente à presente correcção.

Quanto à existência de uma inspecção externa ao exercício tal procedimento que aqui é referido, 
deve -se somente uma consulta e recolha de elementos para esclarecimento da análise interna efectuada, 
credenciada por” Despacho” e não “Ordem de Serviço”.

Relativamente à alteração do objecto social da empresa em 1997, a empresa muito embora tenha 
declarado essa alteração, não o fez de facto e não exerceu substancialmente a actividade proposta nesse 
ano em que alienou a participação e apurou a menos -valia, pelo que e com base no artigo 46º n.º 7 (ac-
tual artº 47º nº8) do CIRC, é de recusar a dedução de prejuízos fiscais que tenham originado por essas 
menos -valias, tanto que as menos valias declaradas são originadas pela actividade que desempenhava 
anteriormente a empresa SGPS.

(...)
6. Pelo ofício n.º 5085146, datado de 11.04.06, foi a Impugnante notificada do relatório final, do 

ano de 2000, constante de fls. 96 a 101 do PA apenso aos autos que aqui se dá por integralmente por 
reproduzido;

7. Com interesse e relevância para a decisão conta do relatório de inspecção que”(…).
III - Descrição dos factos e fundamentos das correcções meramente aritméticas à matéria colec-

tável.
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No procedimento interno de inspecção, relativamente à Declaração de Rendimentos MOD. 22 do 
exercício de 2000, detectaram -se irregularidades, que a seguir se descrevem:

1. O sujeito passivo no apuramento da Matéria Colectável do exercício de 2000, deduziu o valor 
de 6.086.35 € como prejuízos fiscais reportados e originados em 1997, pelo que segundo o artigo 47º 
n.º 8 do CIRC, não serão aceites nesse mesmo apuramento.

Junta -se parecer emitido a propósito em 21 de Outubro de 2005 pelo Centro de Estudos Fiscais.
(…)
IX - Direito de audição  - fundamentação.
(…)
O contribuinte exerceu o direito de audição que lhe assistia, pelo que após análise à petição re-

cepcionada em 2005/12/09, cumpre -nos referir o seguinte:
O Recurso Hierárquico apresentado pelo contribuinte, em que resumidamente deferiram a preten-

são, devido à não existência de suporte legal da disposição que serviu de fundamento para tal correcção, 
originou que os valores declarados pelo contribuinte fossem repostos para os vários exercícios, como já 
foi oportunamente corrigido a favor do contribuinte. Acontece que no mesmo despacho sobre o recurso 
apresentado e face ao Parecer do CEF n.º 79/2005, a correcção a efectuar aos prejuízos fiscais deduzidos 
será, com o fundamento referido no ponto III, deste relatório, corrigindo assim o valor de 6.086.35 €

O actual procedimento inspectivo iniciou após a conclusão do anterior, pelo que a liquidação a 
emitir, será referente á presente correcção.

Quanto à existência de uma inspecção externa ao exercício tal procedimento que aqui é referido, 
deve -se somente uma consulta e recolha de elementos para esclarecimento da análise interna efectuada. 
credenciada por” Despacho” e não “Ordem de Serviço”.

Relativamente à alteração do objecto social da empresa em 1997, a empresa muito embora tenha 
declarado essa alteração, não o fez de facto e não exerceu substancialmente a actividade proposta nesse 
ano em que alienou a participação e apurou a menos -valia, pelo que e com base no artigo 46º n.º 7 (ac-
tual art.º 47º n.º 8) do CIRC, é de recusar a dedução de prejuízos fiscais que tenha originado por essas 
menos -valias, tanto que as menos valias declaradas são originadas pela actividade que desempenhava 
anteriormente a empresa SGPS). (...)“

8. A Impugnante em 19.10.2006, reclamou graciosamente, relativamente à liquidação de IRC 
n.º 2006 8310032181, relativos ao exercício de 2001, e no valor de 1 782 645.03 € (fls. 103 a 163 do 
PA apenso ao processo n.º 121/10);

9. Em 19.10.2006, reclamou graciosamente, relativamente à liquidação de IRC n.º 2006 8310032175, 
relativos ao exercício de 2000, e no valor de 2681 459,98€ (fls. 25086 do PA apenso ao processo n.º 122/10);

10.A reclamação graciosa, relativa ao IRC do ano de 2000, foi indeferida pelo despacho do Chefe 
de Finanças em 04.10.2007, conforme consta de fls. 115 a 118 do PA apenso ao processo n.º 122/10);

11.A reclamação graciosa, relativa ao IRC do ano de 2001, foi indeferida pelo despacho do 
Chefe de Finanças em 04.10.2007, conforme consta de fls. 194 a fls. 197 do PA apenso ao processo 
n.º 121/10.1 BEBRG);

12. Destas decisões foram interposto recursos hierárquicos, os quais em 21.08.2009, foram in-
deferidos, por despacho do Subdirector Geral, com base fundamentação das informações prestadas a 
25.06.2009, conforme fls. 225 a 231 do PA apenso ao processo n.º 121/10.1 BEBRG e de fls.155 a 166 
do PA apenso ao processo n.º 122/10.1 BEBRG);

13.O reporte de prejuízos está sustentado no acto de liquidação de IRC do ano de 1997;
14.As presentes impugnações foram apresentadas em 13.01.2010.
VI – Do mérito do recurso
Como é sabido, e vem sendo jurisprudência pacífica, do Supremo Tribunal Administrativo o 

objecto do recurso jurisdicional é a decisão recorrida
Sendo a decisão recorrida o objecto do recurso, em princípio, ficam fora do âmbito do recurso as 

questões novas, isto é, questões que não tenham sido objecto da decisão recorrida.
Excepcionando -se, é claro as que as questões de conhecimento oficioso, as questões cujo conhe-

cimento só é possível após a prolação da decisão recorrida, como é o caso de nulidades da decisão 
impugnada e as questões de qualificação jurídica dos factos (arts. 664º e 676º do Código de Processo 
Civil).

Isto posto, forçoso será concluir que ficam fora do âmbito do recurso as questões suscitadas nas 
als. 21ª a 23ª das conclusões das alegações da Fazenda Pública, relativas à falta de fundamentação 
da liquidação, porque não foram objecto da sentença recorrida, tendo sido julgado prejudicado o seu 
conhecimento nos termos do artº 660º, n.º 2 do Código de Processo Civil.

Assim, atentas as conclusões das demais alegações da Fazenda Pública, são as seguintes as ques-
tões objecto de recurso:

a) Nulidade da sentença recorrida por excesso de pronúncia (668º, nº1, alínea d) do Código de 
Processo Civil), alegando a recorrente que o Tribunal a quo conheceu da questão referente a erro sobre 
os pressupostos de facto por ausência de correcção da matéria colectável e liquidação de 1997, na parte 
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em que ela se projectou na liquidação de 2000 e 2001, questão essa que, na opinião da recorrente, não 
foi submetida à sua apreciação.

b) Erro de julgamento a decisão recorrida ao não valorizar e não atentar à (prévia não) verificação 
do requisito do nº7, do artigo 46º, do CIRC para efeito de admissibilidade de dedução de prejuízo fiscal 
consagrado no nº1, daquele artigo 46º.

1. Da alegada nulidade da sentença recorrida por excesso de pronúncia.
Nos termos do artigo 125.º n.º 1 do Código de Procedimento e de Processo Tributário constituem 

causas de nulidade da sentença a falta de assinatura do juiz, a não especificação dos fundamentos de 
facto e de direito da decisão, a oposição dos fundamentos com a decisão, a falta de pronúncia sobre 
questões que o juiz deva apreciar ou a pronúncia sobre questões que não deva conhecer.

Dispõe, por outro lado, o artº 668º, n.º 1, alínea d) do Código de Processo Civil que é nula a sen-
tença quando o juiz conheça de questões de que não podia tomar conhecimento.

Como referem José Lebre de Freitas, João Redinha, Rui Pinto, Código de Processo Civil Anotado, 
Vol I., pag. 670 o juiz deve conhecer «de todas as questões que lhe são submetidas, isto é, de todos os 
pedidos deduzidos, todas as causas de pedir e excepções invocadas e todas as excepções de que oficio-
samente lhe cabe conhecer (…) Não podendo o juiz conhecer de causas de pedir não invocadas, nem 
de excepções na exclusiva disponibilidade das partes (art. 660 -2), é nula a sentença em que o faça».

Alega a recorrente que o Tribunal a quo conheceu da questão referente a erro sobre os pressupostos 
de facto por ausência de correcção da matéria colectável e liquidação de 1997, na parte em que ela se 
projectou na liquidação de 2000 e 2001, questão essa que, na opinião da recorrente, não foi submetida 
à sua apreciação e que desse modo terá incorrido em excesso de pronúncia.

Não se nos afigura que lhe assista razão.
Vejamos.
No caso a impugnante, e ora recorrida fundou o pedido de anulação das liquidações impugnadas em 

diversos vícios sucessivamente alegados, a saber caducidade do direito à liquidação, falta de fundamen-
tação, fundamentação sucessiva e ilegalidade por violação do disposto no artº 47º, n.º 8 do CIRC.

Concretamente e no que respeita a este último fundamento  - ilegalidade por violação do disposto no 
artº 47º, n.º 8 do CIRC  - alegava a impugnante que à data em que foi efectuada a dedução de prejuízos fiscais 
originados em 1997, ou seja nos exercícios de 1999, 2000 e 2001, não havia sido alterado o respectivo objecto 
social nem havia modificado a sua actividade, pelo que a situação em apreço não se enquadrava previsão da-
quele normativo (vide pontos 56 a 60 das petições iniciais dos processo 121/10 e 122/10, apensos (fls.12).

Ora, no que concerne a esta questão, a sentença recorrida, que teve em consideração que a impug-
nante alegara que a fundamentação da liquidação não correspondia à verdade e que a liquidação não 
devia subsistir «por vício de violação de lei sobre erro de pressupostos» (sic), – cf. fls. 173. – buscando 
apoio em jurisprudência do Tribunal Central Administrativo Sul que teve por objecto situação não pro-
priamente idêntica à dos presentes autos – acabou por concluir que «a liquidação adicional do IRC dos 
anos de 2000 e 2001, não pode ser alterada, com base em factos que se reportam à liquidação do IRC 
de 1997, uma vez que esta se cristalizou em 31.12.2003», socorrendo -se, em sede de fundamentação 
jurídica, do disposto no artº 46º n.º 3 do CIRC (redacção então em vigor) – cf. fls. 174 e 175.

Cumpre desde já referir que aqui não andou bem a decisão recorrida, pois que a Administração 
Fiscal não questionou o prejuízo fiscal em si mesmo, nomeadamente quanto à sua existência ou exten-
são, nem colocou em crise a liquidação referente ao exercício de 1997.

Mas o certo é que a sentença conheceu da questão da ilegalidade da liquidação de IRC, só que 
o fez perspectivando a questão em enquadramento jurídico diferente, porventura mais alargado, sem 
extravasar da factualidade alegada pelas partes.

Haverá erro de julgamento, nomeadamente na interpretação do artº 46º, n.º 3 do CIRC, mas daí 
não decorre que tenha havido excesso de pronúncia.

Com efeito, nos termos do artº 664º do Código de Processo Civil, o juiz, pese embora só possa 
servir -se dos factos articulados pelas partes, não está sujeito às alegações das partes no tocante à inda-
gação, interpretação e aplicação das regras de direito.

Improcederá, pois, alegada nulidade por excesso de pronúncia.
2. Erro de julgamento da decisão recorrida por não valorizar e não atentar à (prévia não) verificação 

do requisito do nº7, do artigo 46º, do CIRC, e da necessidade de ampliação da matéria de facto.
Alega a Fazenda Pública que, de acordo com o nº7, do artigo 46º, do CIRC (redacção 2000 e 

2001), havendo modificação do objecto social ou alteração substancial da actividade exercida, não é 
admissível a dedução de prejuízos fiscais consagrada no nº1, do artigo 46º, do CIRC.

Sendo que, no caso concreto dos autos, o prejuízo fiscal deduzido em 2000 e 2001, relativo a menos 
valia originada em 1997, não foi aceite por se verificar o requisito do nº7, do artigo 46º, do CIRC.

Conclui que o Tribunal a quo não valorizou e não atentou à (prévia não) verificação do requisito 
do nº7, do artigo 46º, do CIRC para efeito de admissibilidade de dedução de prejuízo fiscal consagrado 
no nº1, daquele artigo 46º.
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A questão assim controvertida no recurso refere -se aos limites impostos por lei à dedução de 
prejuízos fiscais.

Um dos princípios fundamentais por que se rege o reporte de prejuízos no nosso Código do IRC 
é o da identidade entre a empresa que obteve o prejuízo e a que efectua o reporte, quer em termos 
jurídicos quer em termos de actividade exercida.

Assim, nos termos do art. 46º, n.º 7 do CIRC, aditado pela Lei n.º 39 -B/94, de 27 de Dezembro 
(47º, n.º 8 na redacção da Lei n.º 30 -G/2000, de 29 de Dezembro), a dedução de prejuízos deixará de 
ser aplicável quando se verificar, à data do termo do período de tributação em que é efectuada a dedu-
ção, que foi modificado o objecto social da entidade a que respeita ou alterada, de forma substancial, 
a natureza da actividade anteriormente exercida.

Pretendeu o legislador obviar aos abusos detectados (aquisição de sociedades – muitas vezes sem 
qualquer actividade  - com elevados prejuízos fiscais reportáveis, as quais passavam a exercer outra 
actividade, muito lucrativa [ou a mesma actividade, mas num quadro societário totalmente diverso], 
aproveitando -se a vantagem resultante da dedução dos prejuízos antes acumulados), introduzindo 
limitações ao direito de reporte de prejuízos. (2)

Assim, para além da identidade jurídica a lei exige uma continuidade na actividade exercida  - a 
actividade em que foi obtido o prejuízo deve ser, de forma substancial, idêntica à actividade a que 
respeita o lucro a que aquele vai ser deduzido.

A não ser assim, como esclarece Manuel Henrique de Freitas Pereira no seu estudo sobre o Re-
gime Fiscal do Reporte de Prejuízos, publicado nos Cadernos de Ciência e Técnica Fiscal, n.º 171 (3), 
pag. 235, «o princípio da solidariedade dos exercícios, de que decorre o reporte de prejuízos, não tem 
justificação. Trata -se da regra conhecida noutros países, ainda que com contornos diferentes, como de 
«identidade do negócio» (business identity).

Na análise desta questão terá que se ter em conta, pois, de uma forma global, a natureza da activi-
dade exercida no exercício em que se obtém o prejuízo e no exercício a que respeita o lucro, com vista 
a apurar se houve uma alteração substancial relevante para efeito da aplicação daquele normativo.

Ora, como sublinha Freitas Pereira, ob. citada, pag. 238, só a análise dos elementos factuais poderá 
dar respostas a este respeito.

Sucede, porém que, se atentarmos aos factos dados como provados pela Mª Juiz verificamos 
que há, efectivamente, um défice na fixação dos elementos de facto pertinentes para a discussão deste 
aspecto jurídico da causa.

Com efeito, nada consta do acervo factual (cf. fls. 169 e segs.) sobre a natureza da actividade 
exercida pela impugnante à data da dedução dos prejuízos fiscais e sobre a natureza dessa actividade 
durante todo o exercício de 1997, nomeadamente à data em que foi alienada a sua participação na GNC, 
geradora de uma menos valia fiscal e do decorrente prejuízo fiscal no exercício referido.

Nada consta também sobre o objecto social da impugnante no exercício de 1997, sobre as eventuais 
alterações de que o mesmo foi objecto naquele exercício e nos exercícios de 2000 e 2001, e ainda se as 
actividades exercidas naquele período correspondiam ao objecto social declarado, e em caso negativo, 
se houve, naqueles períodos uma alteração substancial da actividade exercida.

Sobre nada disto a sentença emitiu um juízo probatório fundamentado. Limitou -se a enunciar o 
que se afirmava no relatório dos serviços de inspecção (fls. 169), já de si muito pouco esclarecedor, 
sem que, como sublinha a recorrida, tivesse efectuado uma apreciação crítica do respectivo conteúdo, 
nomeadamente quanto ao momento da modificação do objecto social da impugnante e da alteração ou 
não alteração substancial da actividade da impugnante.

Também este Tribunal de recurso não dispõe, por sua vez, de base factual para decidir o recurso 
jurisdicional, uma vez que ele pressupõe uma realidade de facto que não está pré -estabelecida, nem 
aqui pode estabelecer -se, por o Tribunal carecer de poderes de cognição em sede de facto.

Há, assim, um défice na fixação dos elementos de facto pertinentes para a discussão do aspecto 
jurídico da causa, que impõe a necessidade de ampliação da matéria de facto.

V. Decisão:
Nestes termos acordam, em conferência, os juízes da Secção de Contencioso Tributário deste Su-

premo Tribunal Administrativo em, ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 729º do Código de Processo 
Civil, revogar a sentença impugnada, para ser substituída por outra que decida após ampliação da base 
factual, de acordo com o que se atrás se apontou, assim concedendo provimento ao recurso.

Sem custas.

Lisboa, 30 de Novembro de 2011. — Pedro Delgado (relator) — Casimiro Gonçalves — Francisco 
Rothes.

(1) (Certamente por lapso diz -se, na sentença recorrida, 21.782.645,03 mas o valor que consta da liquidação é 1.782.645,03 
(cf. fls. 39 do processo referido).)

(2) (Cf. Rui Duarte Morais, Apontamentos ao IRC, pag. 167.)
(3) (Estudos em Homenagem à Dr.ª Maria de Lourdes Correia Vale) 
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 Acórdão de 30 de Novembro de 2011.

Assunto:

Contra -ordenação fiscal. Recurso judicial de decisão de aplicação de coima. Prazo 
do recurso. Contagem do prazo. Notificação do mandatário judicial.

Sumário:

 I — Tendo o arguido constituído mandatário judicial na fase administrativa do processo 
de contra -ordenação, é a este que deve ser notificada a decisão aí proferida (cfr. 
artigo 47.º, n.º 2, do RGCO, aplicável subsidiariamente nos termos do artigo 3.º, 
alínea b), do RGIT) e, por isso, é desta notificação que se começa a contar o prazo 
para interpor recurso judicial dessa decisão.

 II — Ao prazo de vinte dias após a notificação da decisão administrativa de aplicação 
da coima, de que o arguido dispõe para interpor recurso (artigo 80.º, n.º, 1 do 
RGIT)  - cuja contagem se faz nos termos do artigo 60.º do RGCO (ex vi da alínea b) 
do artigo 3.º do RGIT)  -, porque não respeita a acto a praticar num processo 
judicial, antes constituindo um prazo de caducidade de natureza substantiva, não 
lhe é aplicável o regime dos prazos processuais, designadamente a possibilidade 
prevista no artigo 145.º, n.º 5, do CPC, de praticar o acto num dos três dias úteis 
seguintes ao termo do prazo.

 III — A dilação que o artigo 252.º -A, n.º 1, alínea a), do CPC, estipula para os casos 
em que a citação por via postal é efectuada em terceira pessoa, não é aplicável 
nas situações de notificação do mandatário judicial.

Processo n.º 904/11 -30
Recorrente: Carlos Alberto Monteiro Esteves.
Recorrida: Director Geral das Alfândegas.
Relator: Exm.º Sr. Cons.º Dr. Francisco Rothes.

1. RELATÓRIO

1.1 Em processo de contra -ordenação instaurado pela Direcção -Geral das Alfândegas foi aplicada 
uma coima a Carlos Alberto Monteiro Esteves (adiante Arguido ou Recorrente) pela prática de uma 
infracção ao disposto nos arts. 86.º -A, 88.º, n.ºs 1 e 2, 93.º, n.º 1, e 94.º, todos do Código dos Impostos 
Especiais de Consumo, punível pelos arts. 96.º e 109.º, n.º 2, alínea p), do Regime Geral das Infracções 
Tributárias (RGIT), por ter à venda ao público tabaco de marca estrangeira sem a estampilha fiscal 
fornecida pela Imprensa Nacional – Casa da Moeda.

1.2 O Arguido recorreu dessa decisão para o Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa.
1.3 A Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa rejeitou o recurso por considerar que, 

apresentado que foi o respectivo requerimento em 28 de Janeiro de 2011, «o mesmo se revela manifes-
tamente intempestivo» (1) uma vez que, tendo o Arguido sido notificado da decisão administrativa que 
lhe aplicou a coima em 26 de Novembro de 2010, o prazo para dela recorrer, ao qual não é aplicável 
o disposto no art. 145.º do Código de Processo Civil (CPC), designadamente a suspensão em período 
de férias judiciais, se esgotou em 27 de Dezembro do mesmo ano, primeiro dia útil seguinte ao termo 
do prazo, que coincidiu com o dia 24 daquele mês.

1.4 Inconformado com essa sentença, o Arguido dela recorreu para este Supremo Tribunal Admi-
nistrativo, apresentando alegações de recurso, que resumiu em conclusões do seguinte teor:

«
1  - Tendo sido notificado o mandatário do arguido em segundo lugar, aos 27 de Dezembro de 

2010, só em 28 se iniciou o prazo de Recurso.
2  - Ao preterir este entendimento, o douto despacho ora recorrido violou o disposto na última parte 

do parágrafo “9” do art.º 113º do Código de Processo Penal, aplicável subsidiariamente.
3  - E, ao negar aplicabilidade ao disposto no art. 145º do CPC, o douto despacho recorrido violou 

também o disposto na alínea b) do art.º 3º do RGIT;
4  - que remete para o R.J. das Contra -Ordenações, cujo artº 32º toma por padrão o Código Pe-

nal;
5  - e cujo artº 41º toma por padrão o Código de Processo Penal;
6  - o qual, por sua vez, embora já contenha disposições análogas às do 145º do CPC, sempre 

remete também – e por fim – para as disposições deste último Código;
7  - resultando assim violadas todas as disposições citadas.
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8  - Isto independentemente de se verificar ou não que seja supérflua a aplicabilidade do disposto 
no artº 145º do CPC ao caso concreto, por violação também das normas segundo as quais as notificações 
enviadas pela forma adoptada no caso concreto (registo postal com AVISO -DE RECEPÇÃO) e efecti-
vamente recepcionadas por TERCEIRA PESSOA, que o não o seu próprio destinatário, beneficiam de 
uma sobre -dilacção [sic] e, até, de um posterior aviso preventivo por correio simples.

TERMOS, POIS, EM QUE DEVE O PRESENTE RECURSO MERECER PROVIMENTO; E, 
EM CONSEQUÊNCIA, SER O DOUTO DESPACHO RECORRIDO DECLARADO NULO E DE 
NENHUM EFEITO, POR ILEGAL A VÁRIOS TÍTULOS; E TAMBÉM SUSCITADOR DA INCONS-
TITUCIONALIDADE DAS NORMAS POR SI CITADAS, SE PUDEREM ELAS SER ENTENDI-
DAS E APLICADAS CONTRA O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DE ACESSO AO DIREITO 
E À JUSTIÇA DOS CIDADÃOS RECORRENTES E, SOBRETUDO, SE NO ÂMBITO DE UM 
PROCESSO SANCIONATÓRIO, COMO O DO CASO VERTENTE; A FIM DE PODER E DEVER 
SER SUBSTITUÍDO POR OUTRO DESPACHO QUE NÃO SEJA DE REJEIÇÃO DO RECURSO 
– E, MUITO MENOS, PELOS INVEROSÍMEIS MOTIVOS INVOCADOS NO DESPACHO ORA 
RECORRIDO – E, POR TUDO, ASSIM, SE FAZENDO JUSTIÇA!».

1.5 O Ministério Público respondeu ao recurso, pugnando por que lhe seja negado provimento, 
mediante alegações que resumiu em conclusão do seguinte teor:

«
1.º Pugna, em síntese, o recorrente, pela tempestividade do recurso, com o fundamento de que 

a PI de recurso deu entrada em 28.1.2011, … “dentro do prazo complementar de 3 dias” fixado no 
artigo 145º do CPC e, por outro lado, sempre beneficiaria da dilação prevista na lei processual civil 
porquanto a carta de notificação foi assinada por terceira pessoa;

2.º Afigura -se -nos, não assistir razão ao recorrente, sendo a PI de recurso intempestiva, muito 
embora, não se concorde com a douta sentença, ora, recorrida, quando considera a data da notificação 
do arguido – 26.11.2010 – como início de contagem do prazo para a interposição do recurso pois, como 
resulta de fls. 93, o arguido constituiu mandatário;

3.º Tendo o arguido constituído mandatário, nos termos do artigo 47º, n.º 2 do RGCO, aplicável 
subsidiariamente nos termos do artigo 3º, alínea b) do RGIT, a notificação é dirigida ao mandatário e 
o arguido informado através de uma cópia da decisão ou despacho pelo que o início do prazo para con-
tagem do recurso em causa, terá que se reportar à data em que foi notificado o mandatário do arguido 
(no caso em apreço 27.12.2010);

4º. Ora, assim sendo, parece -nos que terá de se concluir que o início do prazo para contagem do 
recurso em causa, no caso “sub -judice” terá que se reportar à data em que foi notificado o mandatário 
do arguido  - 27.12.2010;

5.º Nos termos do artº 80º, nº1 do RGIT (e artº 59º, n.º 2 do Regime Geral das Contra -ordenações 
e Coimas) o prazo de interposição de recurso é de 20 dias, prazo este que se suspende aos sábados, 
domingos e feriados e, caindo o seu termo “em dia durante o qual não for possível, durante o período 
normal, a apresentação do recurso” transfere -se para o 1º dia útil seguinte (Artigo 60º do Dec. Lei 
nº. 433/82 de 27.10 na redacção que lhe foi dada pelo Dec. Lei n.º 244/95 de 14 de Setembro, aplicável 
por força do disposto no artº 3º alínea b) do RGIT);

6.º Não há lugar à aplicação das normas de processo civil a que o recorrente faz apelo porquanto 
o prazo previsto no artº 80º, nº1 do RGIT não tem natureza judicial, não lhe sendo aplicável as normas 
de Processo Civil a que o recorrente faz apelo (cfr. nomeadamente, a este propósito o recente Ac. do 
Tribunal da REI de Lisboa de 30.5.2011, 301/09.TFLSB.LI -5 e os Acórdãos do STJ de 8/3/89, proc. 
n.º 39923 e de 12/7/ 89, proc. n.º 40198);

7.º Em consequência, no caso dos autos, tendo o mandatário sido notificado em 27.12.2011 o 
término do prazo de 20 dias (descontados os sábados, domingos e feriados) ocorreu em 24 de Janeiro 
de 2011;

8º. Assim, ao ser apresentada a PI de recurso no dia 28 de Janeiro de 2011 – cfr. fls. 122 – o recurso 
sempre teria que ser considerado intempestivo;

9º. Nos termos referidos e noutros que Vossas Excelências doutamente suprirão, deve ser negado 
provimento ao recurso, mantendo -se a decisão de rejeição do recurso por intempestividade.

Mas, V. Ex.as Apreciando Farão JUSTIÇA».
1.6 Recebidos os autos neste Supremo Tribunal Administrativo, foi dada vista ao Ministério Pú-

blico e o Procurador -Geral Adjunto remeteu para a resposta ao recurso.
1.7 Colheram -se os vistos dos Juízes Conselheiros adjuntos.
1.8 As questões suscitadas no presente recurso são as de saber se
• tendo o arguido constituído advogado na fase administrativa do processo de contra -ordenação, 

o prazo de interposição de recurso judicial da decisão administrativa de aplicação da coima se conta 
da data da notificação desta decisão ao próprio arguido ou da data da notificação ao seu mandatário 
(cfr. conclusões 1 e 2);
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• na contagem do prazo para esse recurso judicial é ou não aplicável o disposto no art. 145.º do 
CPC (cfr. conclusões 3 a 6);

• a notificação ao mandatário efectuada por via postal e com aviso de recepção, sendo recebida 
por terceira pessoa, origina dilação do termo inicial do referido prazo (cfr. conclusão 8).

2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1 DE FACTO
No despacho recorrido, a Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa fixou a factualidade 

com interesse para a decisão a proferir nos seguintes termos:
«A decisão de aplicação da contra -ordenação objecto dos presentes autos foi -lhe dada a conhecer 

em 26 de Novembro de 2010, como revela o A/R assinado constante a fls. 108 dos autos (cf. ainda 
ofício de remessa n.º 1981 de 23/11/2010 e talão de aceitação dos CTT, respectivamente a fls. 110 e 
109 dos autos), tendo igualmente sido dado a conhecer ao seu mandatário em 27 de Dezembro de 2010 
(cf. fls. 111 a 113 dos autos).

O presente recurso deu entrada nos serviços da requerida em 28 de Janeiro de 2011, para onde foi 
remetido através de fax (cf. fls. 122 e segs. dos autos)».

2.2 DE DIREITO
2.2.1 AS QUESTÕES A APRECIAR E DECIDIR
A Juíza do Tribunal a quo, considerando que estava já precludido o prazo para recorrer da decisão 

administrativa de aplicação da coima quando deu entrada o requerimento de interposição de recurso 
judicial, rejeitou o recurso judicial.

O Recorrente insurgiu -se contra essa decisão, mediante recurso jurisdicional endereçado a este 
Supremo Tribunal Administrativo. Não discutindo que o prazo para interpor recurso seja o previsto 
no n.º 1 do art. 80.º do RGIT – «As decisões de aplicação das coimas e sanções acessórias podem ser 
objecto de recurso para o tribunal tributário de 1.ª instância, no prazo de 20 dias após a sua notificação, 
a apresentar no serviço tributário onde tiver sido instaurado o processo de contra -ordenação» –, sustenta, 
no entanto, em síntese e em divergência com a decisão recorrida, que:

• a contagem do prazo para interpor recurso deve ser feita, não da notificação ao Arguido, como 
a fez o Tribunal a quo, mas da notificação ao seu mandatário judicial;

• àquele prazo há que aplicar o disposto no art. 145.º do CPC, pelo que se deve permitir a prática 
do acto – a apresentação do requerimento de interposição do recurso, acompanhado da respectiva ale-
gação – até ao terceiro dia útil seguinte ao termo do prazo;

• na contagem do mesmo prazo há que conceder uma dilação no caso da notificação não ter sido 
recebida pelo seu destinatário.

Daí que as questões a apreciar e decidir sejam as que deixámos enunciadas em 1.8.
2.2.2 DO DIES A QUO DO PRAZO DO RECURSO JUDICIAL DA DECISÃO DE APLICAÇÃO 

DA COIMA
A questão suscitada pelo Recorrente a este propósito é a de saber se o prazo do recurso judicial 

deve contar -se da sua notificação, rectius, da data em que se deve ter por notificado da decisão admi-
nistrativa, ou da data em que se deve ter por notificado o seu mandatário.

Na decisão recorrida relevou -se como dies a quo do prazo a notificação do próprio Arguido, en-
quanto o Recorrente sustenta que a contagem do prazo só teve início com a notificação do seu mandatário 
judicial, se bem que não indique as disposições legais em que fundamenta a sua posição.

A razão está com o Recorrente. Como bem salientou o Ministério Público, tendo o arguido cons-
tituído mandatário, o art. 47.º, n.º 2, do Regime Geral das Contra -Ordenações (RGCO) (2), aplicável 
subsidiariamente nos termos do art. 3.º, alínea b), do RGIT, impõe que a notificação seja dirigida ao 
mandatário, enquanto o arguido é informado através de uma cópia da decisão ou despacho, nos termos 
do n.º 3 do mesmo artigo (3).

Assim, no caso sub judice o início do prazo para contagem do recurso em causa terá que se reportar 
à data em que foi notificado o Mandatário do Arguido.

A decisão recorrida, ao ter considerado como dies a quo do prazo para recorrer a data em que a 
decisão administrativa de aplicação de coima foi dada a conhecer ao próprio Arguido, não atentando 
na circunstância de que, porque este tinha constituído mandatário judicial, era a notificação efectuada 
a este que marcava o termo inicial do prazo, fez errado julgamento.

No entanto, como veremos de seguida, esse erro não influirá no sentido da decisão, que sempre 
terá de ser no sentido da rejeição do recurso judicial por intempestividade.

Como é sabido, a contagem do prazo de 20 dias previsto no n.º 1 do art. 80.º do RGIT é a efectuar 
nos termos do art. 60.º do RGCO, aplicável ex vi da alínea b) do art. 3.º do RGIT, donde resulta que o 
prazo se suspende aos sábados, domingos e feriados e que o termo do prazo que caia em dia durante o 
qual não for possível, durante o período normal, a apresentação do recurso, se transfere para o primeiro 
dia útil seguinte.

Porque, nos termos da factualidade dada como assente em 1.ª instância e que não vem posta em 
causa, a notificação ao Mandatário judicial ocorreu em 27 de Dezembro de 2010, o termo do prazo 
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para interpor recurso judicial da decisão administrativa de aplicação da coima, contado nos referidos 
termos, ocorreu em 24 de Janeiro de 2011.

O que significa que, quando o requerimento de interposição do recurso deu entrada na – em 28 
de Janeiro de 2011 – estava já findo o prazo legal para o efeito.

Assim, embora por motivos diversos dos que fundamentaram a decisão recorrida, não há motivo 
para a alterar.

2.2.3 DA APLICAÇÃO DO art. 145.º, n.º 5, DO CPC AO PRAZO DO RECURSO JUDICIAL 
DA DECISÃO DE APLICAÇÃO DA COIMA

Sustenta o Recorrente que deveria aplicar -se ao prazo previsto no n.º 1 do art. 80.º do RGIT a 
faculdade prevista no n.º 5 do art. 145.º do CPC, ou seja, que deveria admitir -se que o requerimento 
de interposição do recurso judicial da decisão administrativa de aplicação da coima fosse apresentada 
em qualquer um dos três dias úteis seguintes ao termo do processo, mediante o pagamento da multa 
aí prevista.

Salvo o devido respeito, não tem razão.
O disposto no art. 145.º, n.º 5, do CPC, como resulta da sua inserção sistemática (4), é uma norma 

apenas aplicável aos prazos processuais.
Ora, o prazo do art. 80.º, n.º 1, do RGIT, não tem a natureza de prazo processual ou judicial, pois 

não respeita à prática de um acto num processo judicial, o qual só se inicia com a introdução do processo 
em juízo, nos termos do n.º 1 do art. 62.º do RGCO. Trata -se de um prazo substantivo, de caducidade. 
Por esse motivo, não pode sustentar -se que lhe seja aplicável o regime dos prazos processuais (5).

Seja como for, tendo o prazo terminado em 24 de Janeiro de 2011, que foi segunda -feira, o dia 28 
do mesmo mês seria o quarto dia útil seguinte, pelo que, mesmo que fosse aplicável o n.º 5 do art. 145.º 
do CPC – e não é –, sempre teríamos que concluir que o Recorrente não podia valer -se da faculdade 
concedida por esse normativo.

O recurso nunca poderia ser provido com este fundamento.
2.2.4 DA EVENTUAL DILAÇÃO DO TERMO INICIAL DO PRAZO
Sustenta ainda o Recorrente que haveria que aplicar uma dilação ao termo inicial do prazo uma vez 

que a notificação foi efectuada por carta registada com aviso de recepção que foi assinado por terceira 
pessoa, bem como haveria que enviar «um posterior aviso preventivo por correio simples».

Salvo o devido respeito, também aqui carece de razão.
A faculdade a que o Recorrente alude, sempre sem indicar os preceitos legais em que se funda-

menta, só poderá ser, tanto quanto podemos vislumbrar, a prevista no art. 252.º -A, n.º 1, alínea a), do 
CPC (6), nos termos da qual há que fazer acrescer ao prazo da defesa uma dilação de 5 dias quando a 
citação tiver sido efectuada em pessoa diversa do citando.

Salvo o devido respeito, essa norma legal apenas tem lugar em sede de citação, onde se impõe 
por razões de segurança quanto ao efectivo conhecimento do chamamento a juízo.

Já em sede de notificação, que tem lugar no âmbito de um processo em que o notificando já está 
presente, não se verificam os motivos que determinaram o legislador a fixar aquela dilação. Por maioria 
de razão, não se verificam quando, havendo já mandatário, a notificação seja feita na pessoa deste e 
para o seu domicílio profissional.

Por isso, o legislador não estabeleceu em sede de notificação qualquer norma de conteúdo idêntico 
ao do referido art. 252.º -A do CPC.

Não devendo ser concedida qualquer dilação ao prazo do recurso judicial, é manifesto que o 
presente recurso jurisdicional não pode ser provido com tal fundamento.

2.2.5 CONCLUSÕES
Preparando a decisão, formulamos as seguintes conclusões:
I  - Tendo o arguido constituído mandatário judicial na fase administrativa do processo de contra-

-ordenação é a este que deve ser notificada a decisão aí proferida (cfr. art. 47.º, n.º 2, do RGCO, apli-
cável subsidiariamente nos termos do art. 3.º, alínea b), do RGIT) e, por isso, é desta notificação que 
se começa a contar o prazo para interpor recurso judicial dessa decisão

II  - Ao prazo de vinte dias após a notificação da decisão administrativa de aplicação da coima, de 
que o arguido dispõe para interpor recurso (art. 80.º, n.º, 1 do RGIT) – cuja contagem se faz nos termos 
do artigo 60.º do RGCO (ex vi da alínea b) do art. 3.º do RGIT) –, porque não respeita a acto a praticar 
num processo judicial, antes constituindo um prazo de caducidade de natureza substantiva, não lhe é 
aplicável o regime dos prazos processuais, designadamente a possibilidade prevista no art. 145.º, n.º 5, 
do CPC, de praticar o acto num dos três dias úteis seguintes ao termo do prazo

III  - A dilação que o art. 252.º -A, n.º 1, alínea a), do CPC, estipula para os casos em que a citação 
por via postal é efectuada em terceira pessoa, não é aplicável nas situações de notificação do manda-
tário judicial.

3. DECISÃO
Face ao exposto, os juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Administra-

tivo acordam, em conferência, negar provimento ao recurso, mantendo, com a presente fundamentação, 
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a decisão da Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa, que rejeitou por intempestividade o 
recurso judicial da decisão de aplicação da coima.

Custas pelo Recorrente, sem prejuízo do apoio judiciário.

Lisboa, 30 de Novembro de 2011. — Francisco Rothes (relator) — Pedro Delgado — Dulce 
Neto.

(1) (As partes entre aspas e com um tipo de letra diferente são transcrições, aqui como adiante.)
(2) (Aprovado pelo Decreto -Lei n.º 433/82, de 27 de Outubro, e na redacção que lhe foi dada pelo Decreto -Lei n.º 244/95, 

de 14 de Setembro.)
(3) (O art. 47.º do RGCO dispõe)
«1  - A notificação será dirigida ao arguido e comunicada ao seu representante legal, quando este exista.
2  - A notificação será dirigida ao defensor escolhido cuja procuração conste do processo ou ao defensor nomeado.
3  - No caso referido no número anterior, o arguido será informado através de uma cópia da decisão ou despacho.
4  - Se a notificação tiver de ser feita a várias pessoas, o prazo da impugnação só começa a correr depois de notificada 

a última pessoa».
(4) (O art. 145.º inclui -se no Livro III, título I, capítulo I, do CPC, que têm por epígrafes, respectivamente «Do Processo», 

«Das disposições gerais» e «Dos actos processuais».)
(5) (Neste sentido, JORGE LOPES DE SOUSA e SIMAS SANTOS, Regime Geral das Infracções Tributárias anotado, 

Áreas Editora, 2.ª edição, anotação 9 ao art. 80.º, págs. 484/485.)
(6) (Diz o art. 252.º -A, n.º 1, alínea a), do CPC: «1. Ao prazo de defesa do citando acresce uma dilação de cinco dias 

quando: a) A citação tenha sido realizada em pessoa diversa do réu, nos termos do n.º 2 do artigo 236.º e dos n.ºs 2 e 3 do 
artigo 240.º».) 

 Acórdão de 30 de Novembro de 2011.

Assunto:

Execução fiscal. Falta de citação de executado. Legitimidade.

Sumário:

 I — A falta de citação em processo de execução fiscal constitui, nos termos do ar-
tigo 165.º do CPPT, nulidade insanável, quando possa prejudicar a defesa do 
interessado.

  Não obstante essa qualificação de insanável não signifique que não seja admissível 
a sanação de tais nulidades, as mesmas podem ser conhecidas oficiosamente ou 
na sequência de arguição, até ao trânsito em julgado da decisão final (n.º 4 do 
mesmo artigo 165.º do CPPT).

 II — Omitido o acto de citação do executado, com a consequente possibilidade de 
prejuízo para a sua defesa, em virtude de, pela falta de citação, ter ficado impos-
sibilitado de utilizar os meios de defesa que a lei prevê para esse efeito, impõe -se 
a declaração daquela nulidade insanável, com a consequente anulação dos termos 
subsequentes do processo que deles dependam absolutamente (n.º 2 do artigo 165.º 
do CPPT).

Processo n.º 915/11 -30.
Recorrente: José Luís Martins Fernandes.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Exm.º Sr. Cons.º Dr. Casimiro Gonçalves.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

RELATÓRIO
1.1. José Luís Martins Fernandes, com os demais sinais dos autos, recorre da decisão que, proferida 

no Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal, decidiu julgar improcedente a reclamação apresentada, 
nos termos do artigo 276º do CPPT, contra penhora efectuada em processo de execução fiscal.

1.2. O recorrente termina as alegações formulando as conclusões seguintes:
A) A execução sub judice fundamenta -se em liquidação oficiosa de IRS e respectivos juros com-

pensatórios do exercício de 2003, conforme compensação n.º 2007 00007256565;
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B) Na referida liquidação constam como sujeitos passivos o ora recorrente, como sujeito passivo 
A e sua mulher Maria Amélia do Nascimento Camacho, NIF ………….., como sujeito passivo B.

C) Os referidos, recorrente e consorte, são casados no regime de comunhão geral de bens (vide 
doc. n.º 1 junto ao requerimento inicial de reclamação).

D) Contudo, nos autos de execução fiscal apenas o ora recorrente foi citado e notificado da pe-
nhora.

E) A sua mulher, referida Maria Amélia do Nascimento Camacho, apesar de sujeito passivo da 
liquidação supra identificada, cuja certidão constitui título executivo nos autos de execução fiscal, e 
bem assim, e sem conceder, potencial devedora originária do imposto liquidado, não foi citada nos 
autos, nem, aliás, notificada da penhora.

F) E aqui refira -se que a execução fiscal sub judice tem por objecto o valor global da dívida
(€ 59.737,63), dívida essa comum ao casal (executado e ora recorrente e consorte).

G) Assim, atento o disposto nos artigos 22º e 65º da LGT e artigos 9º, 153º, n.º 1 e 165º, n.º 1, 
alínea a) do CPPT, verifica -se a ilegitimidade passiva na execução fiscal sub judice, por falta de citação 
do sujeito passivo, com consequente nulidade de tudo o processado, incluindo a penhora ora em crise, 
após a 1ª citação, com consequente absolvição da instância.

H) Veio o Meritíssimo Juiz a quo, na douta sentença recorrida (vide pág. 8 da sentença, ab initio), 
a não atender a essa argumentação, dizendo simplesmente (e pasme -se!) que o recorrente não tinha 
legitimidade para invocar a falta de citação da sua mulher.

I) Contudo, esquece -se o Meritíssimo Juiz a quo que a falta de citação em causa, sem prejuízo da 
nulidade que acarreta, conforme referido e bem no douto parecer emitido pelo Ministério Público (vide 
fls. 137, ponto 6), constitui um facto que, só por si, implica a verificação da ilegitimidade passiva nos 
autos de execução fiscal em crise.

J) Ilegitimidade essa que, como é evidente, pode, como o foi, ser arguida pelo principal interes-
sado nos autos, como é o caso do executado e ora recorrente, directa e inegavelmente afectado pela 
mesma.

K) Pelo exposto, ao decidir a assim, nessa parte, o Meritíssimo Juiz a quo violou claramente o 
disposto nos artigos 22º e 65º da LGT e artigos 9º, 153º, n.º 1 e 165º, n.º 1, alínea a) do CPPT.

L) Devendo a douta sentença recorrida, nessa parte, ser anulada e substituída por nova decisão que 
reconheça a ilegitimidade passiva na execução fiscal sub judice, por falta de citação do sujeito passivo, 
com consequente nulidade de tudo o processado, incluindo a penhora ora em crise, após a 1ª citação, 
com consequente absolvição da instância, em conformidade com as supra citadas disposições legais.

SEM PRESCINDIR,
M) Por outro lado, dispõe o artigo 55º, n.º 1 do C.P.C., aplicável subsidiariamente ao processo 

tributário por força do disposto no artigo 2º, alínea e) do CPPT, que “A execução tem de ser promovida 
pela pessoa que no título executivo figure como credor e deve ser instaurada contra a pessoa que no 
título tenha a posição de devedor.”

N) Por sua vez, dispõe o artigo 28º, n.º 1 do C.P.C., igualmente aplicável subsidiariamente ao pro-
cesso tributário como acima referido, que “Devem ser propostas por marido e mulher, ou por um deles 
com consentimento do outro, as acções de que possa resultar a perda ou a oneração de bens que só por 
ambos possam ser alienados ou a perda de direitos que só por ambos possam ser exercidos, incluindo 
as acções que tenham por objecto, directa ou indirectamente, a casa de morada de família”.

O) Prevendo -se, ainda, no n.º 3 da mesma disposição legal que “Devem ser propostas contra o 
marido e a mulher as acções emergentes de facto praticado por ambos os cônjuges, as acções emergentes 
de facto praticado por um deles, mas em que pretenda obter -se decisão susceptível de ser executada 
sobre bens próprios do outro, e ainda as acções compreendidas no número 1.”

P) Ora, conforme se disse atrás, a mulher do executado, referida Maria Amélia do Nascimento 
Camacho, não foi citada na execução, nem notificada da penhora em crise, sendo certo que o bem 
penhorado, pensão do executado, constitui bem comum do casal (cfr. artigo 1732º do Código Civil).

Q) Assim, a falta citação da referida Maria Amélia do Nascimento Camacho, mulher do executado 
e ora recorrente, consubstancia -se em nova ilegitimidade passiva na presente acção, por preterição de 
litisconsórcio necessário, com consequente nulidade de tudo o processado, incluindo a penhora ora em 
crise, após a 1ª citação e consequente absolvição da instância.

R) Contudo e uma vez mais, veio o Meritíssimo Juiz a quo, na douta sentença recorrida (vide 
pág. 8 da sentença, ab initio), a não atender a essa argumentação, invocando a já referida ilegitimidade 
do executado e ora recorrente para invocar a falta de citação da sua mulher.

S) Contudo, a falta de citação em causa, sem prejuízo da nulidade que acarreta, constitui um facto 
que, só por si, implica a verificação da ilegitimidade passiva nos autos de execução fiscal em crise, 
desta feita por violação de litisconsórcio necessário.

T) Ilegitimidade essa que, igualmente, pode, como o foi, ser arguida pelo principal interessado nos 
autos, como é o caso do executado e ora recorrente, afectado directa e inegavelmente pela mesma.
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U) Pelo exposto, ao decidir assim, nessa parte, o Meritíssimo Juiz a quo voltou a violar a lei, desta 
feita os artigos 55º, n.º 1 e 28º, n.º 3, ambos do C.P.C. ex vi artigo 2º, alínea e) do CPPT.

V) Devendo a douta sentença recorrida, também por aqui, ser anulada e substituída por nova 
decisão que reconheça a ilegitimidade passiva na execução fiscal sub judice, por falta de citação do 
sujeito passivo, com consequente nulidade de tudo o processado, incluindo a penhora ora em crise, 
após a 1ª citação, com consequente absolvição da instância, em conformidade com as supra citadas 
disposições legais.

AINDA SEM PRESCINDIR
W) Dispõe o artigo 864º, n.º 1 do C.P.C ex vi artigo 2º, alínea e) do CPPT, que “A citação do 

executado, do cônjuge e dos credores é efectuada nos termos gerais; mas só a do executado pode ter 
lugar editalmente.”

X) Por sua vez, o n.º 3, alínea a) da mesma disposição do C.P.C., dispõe que o agente de execução 
cita “O cônjuge do executado, quando a penhora tenha recaído sobre bens imóveis ou estabelecimento 
comercial que o executado não possa alienar livremente, ou sobre bens comuns do casal, para os efeitos 
constantes do artigo seguinte e, sendo caso disso, para declarar se aceita a comunicabilidade da dívida, 
nos termos do artigo 825º”.

Y) Citação essa exigida, nem que seja para usufruir das prerrogativas constantes do artigo 864º -A, 
do C.P.C., de entre ela opor -se à penhora e/ou à própria execução.

Z) Assim sendo, não tendo o cônjuge do ora executado sido citado até o presente, como se viu atrás, 
quer da execução, quer da penhora, nos termos e prazos previstos na lei, sempre a penhora em crise é 
nula, e bem assim nula a presente execução, por violação dos citados artigos 864º, n.º 1 e 3, alínea a) 
e 864º -A, ambos do C.P.C. ex vi artigo 2º, alínea e) do CPPT e ainda artigo 165º, n.º 1, alínea a) deste 
último diploma

AA) Ao não entender assim, viola a douta sentença recorrida o disposto nas supra citadas disposi-
ções legais, devendo a mesma, nessa parte, ser igualmente anulada e substituída por nova decisão que 
declare a nulidade da penhora em crise, bem como da execução, por falta de citação e/ou notificação 
ao cônjuge do executado e ora recorrente.

1.3. Não foram apresentadas contra -alegações.
1.4. O MP emite Parecer no sentido da suspensão da instância, nos termos seguintes:
«FUNDAMENTAÇÃO
1. A certidão de dívida exequenda identifica como executados o recorrente e o cônjuge Maria 

Amélia do Nascimento Camacho (doc. fls. 82).
A execução fiscal instaurada visa a cobrança coerciva de dívida comum do casal, emergente de 

IRS e respectivos juros compensatórios (ano 2003).
A falta de citação do executado constitui nulidade insanável em processo de execução fiscal, 

quando possa prejudicar a defesa do interessado (art. 165º n.º 1 alínea a) CPPT).
A nulidade consistente na falta de citação do executado pode ser arguida em qualquer estado do 

processo, enquanto não deva considerar -se sanada (art. 194º alínea a) e 204º n.º 2 CPC).
A anulação do acto tem como consequência a anulação dos termos subsequentes do processo que 

deles dependam absolutamente (art. 165º n.º 3 CPPT).
A executada apenas foi informada da realização de diligências tendentes à determinação de bens 

penhoráveis, sem que a penhora em bens próprios tenha sido concretizada (doc. fls. 91, cujo teor diverge 
do facto inscrito no probatório alínea P).

A executada arguiu a sua falta de citação mediante requerimento apresentado em 26.03.2009, 
sem apreciação e decisão pelo órgão da execução fiscal (probatório alínea Q), doc. fls. 92; PEF apenso 
fls. 59/60); eventual decisão de indeferimento é passível de reclamação para o tribunal tributário
(art. 276º CPPT).

2. Neste contexto impõe -se:
a) a devolução do PEF ao SF Santa Cruz (Madeira) para apreciação da arguição da nulidade.
b) a suspensão da instância na presente reclamação, enquanto causa dependente da solução da 

questão da nulidade por falta de citação da executada Maria Amélia do Nascimento Camacho, até à 
formação de caso decidido ou ao trânsito em julgado de decisão final a proferir em eventual reclamação 
de decisão desfavorável (art. 279º n.º 1 CPC).

CONCLUSÃO
A instância de recurso deverá ser suspensa até decisão da questão prejudicial (nos termos enun-

ciados na fundamentação).»
1.5. Sem vistos, dada a natureza urgente do processo, cabe decidir.
FUNDAMENTOS
2. Na sentença recorrida julgaram -se provados os factos seguintes:
A) José Luís Martins Fernandes (doravante apenas reclamante) é casado com Maria Amélia de 

Nóbrega do Nascimento Camacho (Assento de casamento de fls. 34, dos autos);
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B) José Luís Martins Fernandes e Maria Amélia de Nóbrega do Nascimento Camacho têm resi-
dência na Estrada ……………., Edifício “………., Piso ….., letra “…..”, …………;

C) No ano de 2003 o reclamante e mulher alienaram 1/6 de um prédio rústico e urbano, inscrito 
na matriz predial, a parte urbana sob o artº 276 e a parte rústica inscrita sob o artº 59, secção MM, da 
freguesia de Santa Cruz (processo instrutor);

D) Na declaração de rendimentos relativa a esse ano de 2003, só foram declarados rendimentos 
da Categoria A (processo de execução fiscal);

E) Foi elaborado relatório de inspecção de onde resultou a liquidação n.º 20075004627358, com 
imposto a pagar de IRS de € 55.902,27 e prazo de pagamento voluntário até 06/02/2008 (processo de 
execução fiscal e certidão de dívida de fls. 82, dos autos);

G) Em 06 -05 -2008, pelo reclamante e mulher, foi interposta reclamação graciosa pedindo a decla-
ração de ilegalidade da liquidação a qual veio a ser indeferida (autos de reclamação graciosa apenso);

H) Não tendo sido pago o valor de IRS liquidado, foi extraída a certidão de dívida de fls. 82, que 
se dá por reproduzida para todos os efeitos legais em nome de José Luís Martins Fernandes e Maria 
Amélia do Nascimento Camacho;

I) Com base na certidão de dívida de fls. 82, que se dá por reproduzida para todos os efeitos legais, 
foi instaurado o processo de execução fiscal n.º 2887200801006320, para cobrança do valor total de 
€ 59.737,63 (fls. 4, dos autos);

J) Com data de 06 -09 -2008 foi enviada, ao reclamante, notificação da penhora que incide sobre 
pensões auferidas através da Caixa Geral de Aposentações, conforme fls. 57, dos autos;

K) Por requerimento de 15 -12 -2008 Maria Amélia do Nascimento Camacho requereu que fosse 
informada da data da sua citação (fls. 83, dos autos);

L) Por ofício de 08 -01 -2009 foi a requerente Maria Amélia do Nascimento Camacho notificada 
que a citação pessoal foi efectuada ao contribuinte A (fls. 85, dos autos);

M) No processo de execução fiscal em 17 -03 -2009 foi enviada por carta registada com A/R a 
citação a José Luís Martins Fernandes (fls. 68, dos autos);

N) Com registo de correio RP578860641PT foi o ora reclamante notificado da penhora efectuada 
sobre a sua pensão (fls. 57, dos autos);

O) A presente reclamação deu entrada no Serviço de Finanças de Santa Cruz em 06 -10 -2008 
(carimbo aposto no rosto de fls. 5, dos autos);

P) Com data de 04 -03 -2009 foi enviada a notificação da penhora a Maria Amélia do Nascimento 
Camacho (fls. 91, dos autos);

Q) Em 26 -03 -2009 Maria Amélia do Nascimento Camacho arguiu a sua falta de citação junto do 
Serviço de Finanças (fls. 92, dos autos).

3.1. Tendo considerado que a não subida imediata e o não conhecimento imediato da reclamação 
resultaria na perda da utilidade da mesma, a sentença recorrida dela conheceu, julgando -a improcedente 
com fundamento em que:

─ invocando o reclamante a falta de citação/notificação do seu cônjuge Maria Amélia do Nas-
cimento Camacho (designadamente a falta de citação na execução fiscal e a falta de notificação da 
penhora), o meio utilizado é impróprio, para além de também se verificar a ilegitimidade do reclamante 
para invocar a falta de citação do cônjuge.

E também não é de conhecer a invocada nulidade da penhora por falta de notificação do cônjuge 
para a execução, dado que a reclamação foi proposta apenas pelo reclamante.

Pelo que, assim sendo, não cabe nesta reclamação o conhecimento destes vícios alegados pelo 
reclamante.

─ Não se verifica a nulidade da penhora por falta de indicação do valor mensal penhorado;
─ E também não estão verificados os pressupostos que permitem inferir que a AT tenha agido 

com a invocada má fé processual.
3.2. De acordo com as alegações e Conclusões do presente recurso, o recorrente apenas questiona 

o decidido na parte em que se julgou ser ele parte ilegítima para invocar a falta de citação do seu côn-
juge, e, consequentemente, também não apreciou a alegada ilegitimidade passiva do reclamante nem 
a preterição de litisconsórcio necessário passivo.

O objecto do recurso está, pois, limitado a esta questão de saber se a sentença recorrida enferma 
de erro de julgamento por ter julgado o recorrente parte ilegítima para arguir tal falta de citação.

3.3. E nesta matéria, a fundamentação da sentença é, em síntese, a seguinte:
O reclamante invoca a sua ilegitimidade passiva na execução fiscal por ter ocorrido a falta de 

citação do também sujeito passivo, seu cônjuge, e preterição de litisconsórcio necessário passivo, o 
que envolve a nulidade de todo o processado.

Mas, com este fundamento o meio utilizado é impróprio e, além disso, o ora reclamante também 
carece de legitimidade para invocar a falta de citação do seu cônjuge.

Este arguiu, aliás, em 26/3/2009, junto do Serviço de Finanças, a falta da sua citação. E seria do 
despacho que recairia sobre este requerimento, ou da falta dele, que Maria Amélia Camacho deveria 
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ter reagido, carecendo ao seu cônjuge legitimidade para, através desta acção, reagir a tal acto, funda-
mentando essa reacção na “nulidade do processo de execução fiscal por falta de citação/notificação 
em relação à sua esposa”.

Tendo sido arguida a falta de citação (no referido requerimento de 26/3/2009), deveria a AT ter 
respondido ao mesmo e, caberia a Maria Amélia Camacho reclamar da resposta enviada por ofício 
datado de 8/1/2009 (al. L do Probatório).

E também não é de conhecer a invocada nulidade da penhora por falta de notificação do cônjuge 
para a execução até porque, a acção foi proposta apenas pelo reclamante.

Não cabe pois, nesta reclamação o conhecimento destes vícios imputados pelo reclamante.
3.4. Em discordância com o assim decidido o recorrente alega que:
a) ─ Atendendo ao disposto nos arts. 22º e 65º da LGT e 9º, 153º, n.º 1 e 165º, n.º 1, alínea a) do 

CPPT, se verifica ilegitimidade passiva na execução fiscal, por falta de citação do sujeito passivo, com 
consequente nulidade de tudo o processado, incluindo a penhora ora em crise, após a 1ª citação, com 
consequente absolvição da instância, pois que a falta de citação em causa, sem prejuízo da nulidade 
que acarreta, constitui um facto que, só por si, implica a verificação de tal ilegitimidade passiva na 
execução fiscal, ilegitimidade essa que pode, como o foi, ser arguida pelo principal interessado nos 
autos, como é o caso do executado e ora recorrente, directa e inegavelmente afectado pela mesma (cfr. 
Conclusões A a L).

b) ─ O n.º 1 do art. 55º do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo tributário, dispõe que 
a execução tem de ser promovida pela pessoa que no título executivo figure como credor e deve ser 
instaurada contra a pessoa que no título tenha a posição de devedor. Por sua vez, o n.º 3 do art. 28º do 
mesmo CPC, dispõe que “Devem ser propostas contra o marido e a mulher as acções emergentes de 
facto praticado por ambos os cônjuges, as acções emergentes de facto praticado por um deles, mas em 
que pretenda obter -se decisão susceptível de ser executada sobre bens próprios do outro, e ainda as 
acções compreendidas no número 1.”

Ora a mulher do executado  - Maria Amélia do Nascimento Camacho  - não foi citada na execução, 
nem notificada da penhora em crise, sendo certo que o bem penhorado, pensão do executado, constitui 
bem comum do casal (art. 1732º do CCivil).

Assim, a falta citação da referida Maria Amélia e ora recorrente, consubstancia -se em nova ilegiti-
midade passiva na presente acção, por preterição de litisconsórcio necessário, com consequente nulidade 
de tudo o processado, incluindo a penhora ora em crise, após a 1ª citação e consequente absolvição da 
instância (cfr. Conclusões M a V).

c) ─ Nos termos do n.º 1 do art. 864º do CPC a citação do executado, do cônjuge e dos credores 
é efectuada nos termos gerais e nos termos da alínea a) do seu n.º 3 o cônjuge do executado é citado 
quando a penhora tenha recaído sobre bens imóveis ou estabelecimento comercial que o executado não 
possa alienar livremente, ou sobre bens comuns do casal, para os efeitos constantes do artigo seguinte 
e, sendo caso disso, para declarar se aceita a comunicabilidade da dívida, nos termos do artigo 825º.

Citação essa exigida, nem que seja para usufruir das prerrogativas constantes do artigo 864º -A, 
do CPC, de entre ela opor -se à penhora e/ou à própria execução.

Assim, não tendo o cônjuge do ora executado sido citado até ao presente, quer da execução, quer 
da penhora, nos termos e prazos previstos na lei, sempre a penhora em crise é nula, e bem assim nula 
a presente execução, por violação dos citados normativos, bem como da alínea a) do n.º 1 do art. 165º 
do CPPT (cfr. Conclusões W a AA).

3.5. As questões a decidir no presente recurso resumem -se, portanto, às de saber se o recorrente/
executado tem legitimidade para arguir a falta de citação do cônjuge co -executado e para arguir a nu-
lidade do acto de penhora, por falta de tal citação e, em caso afirmativo, se tal alegada falta de citação 
determina a ilegitimidade do reclamante para a execução e/ou a nulidade da penhora efectuada.

Vejamos.
4.1. Como decorre do Probatório, instaurada que foi execução fiscal contra o recorrente José 

Luís Martins Fernandes e o respectivo cônjuge  - Maria Amélia do Nascimento Camacho – por dívida 
proveniente de IRS do ano de 2003, aquele foi citado por carta registada com aviso de recepção (as-
sinado em 12/3/2008 por pessoa que se identificou como Liliana da Paz Camacho Fernandes Nunes), 
sendo que a carta registada com a A/R a que se refere a alínea M) do Probatório [onde se especifica 
que «No processo de execução fiscal em 17 -03 -2009 foi enviada por carta regista com A/R a citação 
a José Luís Martins Fernandes (fls. 68, dos autos)]», é a carta registada que se reporta à informação 
e à ali apelidada “2ª via”, enviadas à co -executada Maria Amélia do Nascimento Camacho depois de 
esta ter requerido, em 15/12/2008 (a fls. 32 do processo de execução apenso) ao chefe do Serviço de 
Finanças de Santa Cruz, informação sobre «em que data, e mediante que ofício, foi a exponente citada 
para a dita execução ou notificada para quaisquer termos da mesma»  - cfr., fls. 67 e 68, 70, 74, 85 e 
86 destes autos de reclamação).

Em 6/9/2008 foi enviada ao recorrente notificação da penhora de parte da pensão que aufere da 
Caixa Geral de Aposentações, tendo então o cônjuge Maria Amélia do Nascimento Camacho requerido 
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(pelo supra mencionado requerimento de 15/12/2008) que lhe fosse informada a data da sua citação, 
ao que os Serviços informaram (ofício de 8/1/2009) que a citação pessoal foi efectuada ao contribuinte 
A (o ora recorrente).

Entretanto, por carta de 6/9/2008 o ora recorrente foi notificado da penhora efectuada sobre a sua 
pensão e por carta de 4/3/2009 o cônjuge Maria Amélia foi também notificado da penhora, tendo, por 
requerimento de 26/3/2009 arguido a falta da sua citação.

Tal requerimento não obteve ainda, contudo, qualquer apreciação.
4.2. Como se disse, o recorrente invoca o disposto nos arts. 22º e 65º da LGT e 9º, 153º, n.º 1 e 

165º, n.º 1, alínea a) do CPPT, para sustentar a sua legitimidade para arguir a falta de citação do seu 
cônjuge co -executado e a alegada e dali decorrente sua ilegitimidade passiva para a execução (com 
fundamento nessa falta de citação do cônjuge Maria Amélia).

E na verdade a presente execução foi instaurada contra o recorrente e contra o seu cônjuge Maria 
Amélia Nascimento Camacho, ambos constando no título executivo como devedores da respectiva 
quantia exequenda, que se substancia em dívida de emergente de IRS e respectivos juros compensatórios 
(ano 2003), ou seja, em dívida da responsabilidade de ambos os cônjuges.

Porém, apenas o executado recorrente foi citado, em 12/3/2008, para a execução.
Ora, como bem nota o MP, a falta de citação do executado constitui nulidade insanável em pro-

cesso de execução fiscal, quando possa prejudicar a defesa do interessado (al. a) do n.º 1 do art. 165º 
do CPPT), a qual pode ser arguida em qualquer estado do processo, enquanto não deva considerar -se 
sanada (cfr, alínea a) do art. 194º e n.º 2 do art. 204º, ambos do CPC).

Diz a sentença recorrida que, atendendo aos fundamentos aduzidos (ilegitimidade passiva na 
execução fiscal por ter ocorrido a falta de citação do também sujeito passivo, seu cônjuge, e preterição 
de litisconsórcio necessário passivo, o que envolve a nulidade de todo o processado), o meio utilizado 
pelo recorrente é inadequado e, além disso, ele também carece de legitimidade para invocar a falta de 
citação do cônjuge.

Mas, salvo o devido respeito, não é assim.
Em princípio, a falta de citação apenas está legalmente configurada como nulidade insanável no 

processo de execução (art. 165º do CPPT) em relação à pessoa a que respeita essa falta de citação, e 
caso tal falta possa prejudicar a defesa dos interesses dessa pessoa a que respeita a falta de citação e 
não os de outrem.

Aliás, de acordo com o disposto no art. 203º do CPC, também só a parte interessada na obser-
vância da formalidade preterida, na prática ou repetição do acto ou na sua eliminação, pode invocar a 
nulidade, quer constitua parte principal, quer seja parte acessória.

Porém, também não pode esquecer -se que, nos termos do disposto no art. 202º do mesmo CPC, 
o tribunal pode conhecer oficiosamente das nulidades ali previstas, entre as quais se conta a falta de 
citação. Daí que como salientam Lebre de Freitas et alínea (in Código de Processo Civil, Anotado, Vol. 
I, 2ª ed., Coimbra Editora, 2008, anotação 2 ao art. 203º, p. 376) o interessado possa «reclamar, quer 
no caso de alguma das nulidades previstas na 1ª parte do art. 202º, quer no de outra qualquer, a que 
se refere a 2ª parte do mesmo artigo: a infeliz expressão “fora dos casos previstos no artigo anterior” 
significa “fora dos casos em que o juiz tenha a iniciativa oficiosa que o artigo anterior lhe consente”. 
Não deixa, de qualquer modo, de parcialmente se sobrepor o âmbito de previsão da 2ª parte do art. 202º 
ao do art. 203º -1.»

E de todo o modo, embora nos termos do citado art. 165º do CPPT, a falta de citação em processo 
de execução fiscal constitua, igualmente, nulidade insanável, quando possa prejudicar a defesa do inte-
ressado e não obstante essa qualificação de insanável não signifique que não seja admissível a sanação 
de tais nulidades, se ela for possível, mas apenas que elas não ficam sanadas ou supridas pelo mero 
decurso do tempo sem arguição, também é certo que tais nulidades podem «ser conhecidas oficiosa-
mente ou na sequência de arguição, até ao trânsito em julgado da decisão final (nº 4 deste art. 165º)» 
(neste sentido, cfr. o Cons. Lopes de Sousa, Código de Procedimento e de Processo Tributário, Anotado 
e Comentado, Vol. II, 5ª ed., 2007, anotação 3 ao art. 165º, p. 108).

Ora, retornando ao caso dos autos, não se vê que, ao invés do decidido na sentença recorrida, o 
reclamante/recorrente careça de legitimidade para suscitar esta nulidade decorrente da falta de citação 
do co -executado, já que, como se referiu, ela pode até ser conhecida oficiosamente pelo Tribunal.

E, neste contexto, também não se vislumbra que não seja este o meio processual adequado para 
tal arguição: com efeito, tal arguição devia, como foi, ser suscitada perante o órgão de execução fiscal 
respectivo, cabendo, da decisão deste, reclamação nos termos do disposto no art. 276º do CPPT.

4.3. E nem se diga que a tal obsta o facto se ter julgado provado que, com data de 4/3/2009, foi 
enviada a notificação da penhora a Maria Amélia do Nascimento Camacho e esta ter, em 26/3/2009, 
arguido a falta da sua citação junto do Serviço de Finanças (cfr. als. P e Q do Probatório).

Por um lado, a executada Maria Amélia apenas foi informada da realização de diligências tenden-
tes à determinação de bens penhoráveis, sem que a penhora em bens próprios tenha sido concretizada 
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(note -se que, como refere o MP, o teor do documento de fls. 91 diverge do facto inscrito na alínea P 
do Probatório, naquele suportado).

Por outro lado, mesmo que viesse a ocorrer a citação da executada (enquanto cônjuge do também 
executado recorrente) após a penhora de bens, não ficaria sanada a nulidade decorrente da falta da sua 
citação (na qualidade de executada, que não na qualidade de cônjuge do executado).

Com efeito, a citação é o acto destinado a dar conhecimento ao executado de que foi proposta 
contra ele determinada execução (desta forma assumindo o citado a qualidade de executado ou co-
-executado) ou a chamar a esta, pela primeira vez, pessoa interessada (cfr. os nºs. 1 e 2 do art. 35º do 
CPPT; cfr. igualmente, o art. 228º do CPC), sendo que, relativamente aos processos judiciais tributários 
regulados no CPPT, a citação apenas está prevista no processo de execução fiscal: para chamamento 
à execução do executado (nº 2 do art. 35º e n.º 1 do art. 188º), de responsáveis subsidiários (nº 3 do 
art. 9º), dos herdeiros (art. 155º), do liquidatário judicial (art. 156º), de credores preferentes e cônjuge 
do executado (art. 239º), dos credores desconhecidos e sucessores dos preferentes para reclamar cré-
ditos (arts. 241º e 242º).

Ora, no caso, a Maria Amélia é executada e consta do título executivo como devedora da quantia 
exequenda. Pelo que, nem poderia a sua não citação para a execução ser suprida pela eventual citação 
nos termos e para os efeitos do disposto no art. 239º do CPPT [que só impõe a obrigatoriedade da ci-
tação do cônjuge do executado, para intervir no processo de execução fiscal (ficando o mesmo, desde 
então, na posição de co -executado e podendo usar todos os meios de defesa que a lei lhe confere nessa 
qualidade) quando e sempre que a penhora recaia sobre bens imóveis ou móveis sujeitos a registo] ou, 
ainda, pela eventual citação nos termos e para os efeitos do disposto no art. 220º do CPPT [que impõe 
a citação do cônjuge do executado (mas aqui apenas para que possa requerer a separação de bens) nos 
casos em que a penhora recaia sobre bens móveis não sujeitos a registo, desde que a dívida exequenda 
respeite a coima fiscal ou tenha por base responsabilidade tributária exclusiva do outro cônjuge] – cfr. 
Lopes de Sousa, loc. cit. anotações 3 e 4 ao art. 239º, pp. 490/491).

4.4. Do exposto se conclui, portanto, que a sentença recorrida enferma do erro de julgamento que 
o recorrente lhe imputa, carecendo, nessa medida, de ser revogada.

E, assim sendo, impõe -se conhecer, em substituição (cfr. arts. 715º, n.º 2 e 726º, ambos do CPC), 
das questões suscitadas na presente reclamação, dado que a sentença delas não conheceu, por impli-
citamente as ter como prejudicadas face à decisão de impropriedade do meio e de ilegitimidade do 
reclamante para as suscitar.

Vejamos, pois.
5. Na reclamação apresentada contra o despacho proferido pelo órgão de execução fiscal o re-

corrente alegou:
 - que é parte ilegítima na execução fiscal, quer atendendo ao disposto nos arts. 22º e 65º da LGT 

e 9º, 153º, n.º 1 e 165º, n.º 1, alínea a) do CPPT, porque se verifica falta de citação do outro sujeito 
passivo co -executado, quer porque, atendendo ao preceituado nos nºs. 1 e 3 do art. 28º e no n.º 1 do 
art. 55º, ambos do CPC, se verifica preterição de litisconsórcio necessário passivo na execução.

 - que não tendo a executada Maria Amélia sido citada até ao presente, quer para os termos da 
execução, quer da penhora, nos termos e prazos previstos na lei, sempre a penhora em crise é nula, 
e bem assim nula a presente execução, por violação dos arts. 864º e 864º -A do CPC, bem como da 
alínea a) do n.º 1 do art. 165º do CPPT.

5.1. Quanto à questão da ilegitimidade passiva, dir -se -á que o reclamante não tem razão legal, já 
que, independentemente da questão atinente à comunicabilidade de tal dívida (aliás o reclamante aceita 
 - cfr. art. 6º das alegações do recurso  - que a dívida exequenda é dívida comum ao casal, ou seja, que se 
trata de dívida da responsabilidade de ambos os cônjuges  - cfr. art. 1691º do CCivil), a invocada falta 
de citação de um dos executados não determina ilegitimidade passiva dos restantes.

E daí que não estamos, igualmente, perante a alegada preterição de litisconsórcio necessário pas-
sivo, desde logo porque ambos os cônjuges figuram no título executivo como devedores da dívida, ou 
seja, porque a execução foi instaurada contra ambos. E, assim, mesmo a aceitar -se que haveria lugar a 
tal litisconsórcio, o mesmo não se verificaria, não se verificando, consequentemente, por esse motivo, 
a invocada ilegitimidade passiva do recorrente para a execução.

5.2. Quanto à questão da nulidade da penhora por falta de citação da executada Maria Amélia:
Vimos que, de acordo com o disposto na alínea a) do n.º 1 do art. 165º do CPPT, a falta de ci-

tação em processo de execução fiscal constitui nulidade insanável, quando possa prejudicar a defesa 
do interessado, podendo ser conhecida oficiosamente ou na sequência de arguição, até ao trânsito em 
julgado da decisão final.

Ora, no caso, como decorre do Probatório, verifica -se a ocorrência de tal nulidade, já que o acto 
de citação da executada Maria Amélia foi omitido, com a consequente possibilidade de prejuízo para a 
sua defesa, pois, em virtude da falta de citação, ela ficou impossibilitada de utilizar os meios de defesa 
que a lei prevê para esse efeito.
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Por outro lado, a declaração de tal nulidade insanável tem como consequência a anulação dos 
termos subsequentes do processo que deles dependam absolutamente (nº 2 do art. 165º do CPPT), 
sendo que, de todo o modo, a penhora do bem a que se procedeu (pensão auferida pelo executado 
recorrente – bem comum, atento o disposto no art. 1724º do CCivil, já que é de equiparar ao salário 
ali mencionado), sempre padeceria de ilegalidade por ter sido efectuada sem ter sido citada a referida 
executada Maria Amélia.

É certo que, como refere o MP e consta do Probatório, a executada arguiu, em 26/3/2009, a sua 
falta de citação junto do Serviço de Finanças (cfr. alínea Q do Probatório), mas tal requerimento não 
foi apreciado ou decidido pelo órgão da execução fiscal. Daí que o MP promova a devolução do PEF 
ao órgão de execução fiscal respectivo para apreciação da arguição daquela nulidade e a suspensão da 
instância na presente reclamação, enquanto causa dependente da solução daquela questão, até à for-
mação de caso decidido ou ao trânsito em julgado de decisão final a proferir em eventual reclamação 
de decisão desfavorável (art. 279º n.º 1 do CPC).

Todavia, crê -se que a decisão que, eventualmente, possa ainda vir a ser proferida a esse respeito, 
não se configura como questão prejudicial da presente decisão, uma vez que, nos termos expostos e 
perante a factualidade dos autos, se entendeu poder -se conhecer oficiosamente da nulidade em causa.

6. Em suma:
 - o recurso procede com a presente fundamentação;
 - e julgando em substituição, declara -se a nulidade insanável do processo de execução, por falta de 

citação da executada Maria Amélia do Nascimento Camacho, com a consequente anulação dos termos 
subsequentes do processo que dele dependem absolutamente (nº 2 do art. 165º do CPPT), incluindo a 
penhora efectuada nos autos.

DECISÃO
Nestes termos e com estes fundamentos, acorda -se em julgar procedente o recurso, com a presente 

fundamentação e, julgando em substituição, em declarar a nulidade insanável do processo de execução, 
por falta de citação da executada Maria Amélia do Nascimento Camacho, com a consequente anulação 
dos termos subsequentes do processo que dele dependem absolutamente, incluindo a penhora efectuada 
nos autos.

Custas pela reclamada Fazenda Pública, mas apenas na 1ª instância.

Lisboa, 30 de Novembro de 2011. — Casimiro Gonçalves (relator) — Ascensão Lopes — Pedro 
Delgado. 

 Acórdão de 30 de Novembro de 2011.

Assunto:

Requerimento de pedido de pagamento da dívida exequenda em prestações. Direito de 
audiência prévia. Sua inaplicabilidade no processo de execução fiscal. Necessidade 
de instrução prévia. Aproveitamento do acto.

Sumário:

 I — O artigo 60º da LGT está inserido no Título III — Do procedimento tributário, 
pelo que não se aplica à cobrança das obrigações tributárias, na parte que tiver 
natureza judicial (artigo 54º, n.º 1, alínea h) a contrario), caso da execução fiscal.

 II — Não obstante constituir um procedimento tributário enxertado na execução fiscal, 
no pedido de pagamento em prestações não se aplica aquele artigo 60º, já que 
revestindo a execução fiscal natureza judicial (artigo 103º da LGT), em proces-
sos de natureza judicial as decisões não têm que ser projectadas, devendo a um 
requerimento seguir -se uma decisão, passível, como decorre da lei do respectivo 
recurso (no caso, reclamação) para o tribunal competente.

 III — Aliás, se tal fosse aplicável não seria necessário a lei ter previsto expressamente 
a audição no caso da reversão (artigo 22º, n.º 4 da LGT).

 IV — O direito de audiência prévia, que permite a participação dos cidadãos nas deci-
sões que lhes digam respeito, implica a existência de um procedimento prévio em 
que estejam principalmente em causa factos relevantes para a decisão.
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 V — De acordo com jurisprudência assente da 1ª Secção deste Supremo Tribunal, não 
é obrigatória a audiência prévia perante requerimentos em que não é necessário 
desenvolver diligências instrutórias.

 VI — Assim, deduzido pelo recorrente um pedido de pagamento da dívida exequenda 
em prestações ao órgão da execução fiscal, tendo este logo decidido com funda-
mento numa mera informação dos serviços em que nenhuma matéria de facto era 
avançada, não estava aquele obrigado a ouvir o recorrente antes da decisão, pelo 
que não foi violado o disposto no artigo 60º da LGT.

 VII — De todo o modo ainda, não há lugar a audição prévia se a decisão foi proferida 
de acordo com a lei e a falta de audição não prejudicou o interessado, uma vez 
que o que quer que ele viesse trazer ao processo, não permitiria decisão diversa 
da proferida pelo órgão da execução fiscal.

Processo n.º 983/11 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Manuel António Moreira Lima.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Valente Torrão.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. A Fazenda Pública veio recorrer da decisão do Mmº Juiz do TAF de Penafiel que, por considerar 
ter sido preterido o direito de audição prévia, julgou procedente a reclamação da decisão do órgão da 
execução fiscal que lhe negou pedido de pagamento da dívida exequenda em prestações, apresentando, 
para o efeito, alegações nas quais conclui:

A). Vem o presente recurso interposto da douta sentença que concedeu provimento à reclamação 
apresentada e anulou o despacho de indeferimento do pedido de pagamento em prestações da divida 
em cobrança coerciva, por considerar tal despacho ferido de vício de forma, por falta do exercício do 
direito de audição.

B). Centra -se a questão a decidir na aplicação ou não do princípio da participação dos executados 
na formação da decisão de indeferimento de um pedido de pagamento em prestações formulado no 
âmbito de um processo de execução fiscal.

C). O artº. 60.º da LGT regula o direito de audição que assiste aos contribuintes interessados de 
serem ouvidos num determinado procedimento antes de ser proferida a decisão, com vista a garantir 
a real observância dos princípios do contraditório, da participação e da transparência procedimental.

D). A leitura deste preceito revela -nos que o direito de audição aí previsto depende de um pro-
cedimento dirigido à declaração de direitos tributários, não se aplicando quando o pedido dirigido à 
Administração Tributária (doravante, AT) não tiver aptidão para iniciar esse tipo de procedimento.

E). Cumpre ter presente que o processo de execução fiscal tem natureza judicial, não sendo um 
procedimento tributário, pelo que, apesar de no mesmo puderem ser praticados actos que não tenham 
natureza jurisdicional, designadamente actos administrativos, uma vez que ao chefe do órgão de exe-
cução fiscal cabe -lhe uma função administrativa,

F). o certo é que estamos no seio de um processo judicial e aos seus actos aplicam -se as normas de pro-
cesso previstas na lei, seja do CPPT, LGT, seja em casos omissos o CPC (ex vi art. 2º, alínea e) do CPPT).

G). Analisadas as regras processuais relativas ao processo de execução fiscal, dada a sua natureza 
judicial, as mesmas não prevêem o exercício do direito de audição antes de tomada uma decisão no âmbito 
do processo de execução fiscal, excepção feita ao acto de reversão, que antes da decisão fundamentada, 
tal como previsto na lei – artº. 23º, n.º 4 da LGT  - deverá ser precedido de audição do revertido.

H). Por aqui se vê que as normas do procedimento tributário não são aplicáveis ao processo de 
execução fiscal, ou seja, no exemplo em concreto, face à não aplicação do principio da participação 
previsto no artº. 60º da LGT aos actos praticados no âmbito do processo de execução fiscal, teve o 
legislador necessidade de prever expressamente na lei o cumprimento desse principio aquando do acto 
de reversão da divida exequenda.

I). O art. 60º da LGT respeita a um direito que os contribuintes têm durante o procedimento tribu-
tário, procedimento tributário esse que, tal como refere o artº. 54º da LGT, onde descreve o âmbito e a 
forma do procedimento tributário, exclui do mesmo no seu n.º 1, alínea h) “A cobrança das obrigações 
tributárias, na parte que não tiver natureza judicial”.

J). Mesmo que se considere que apesar do processo de execução fiscal ter natureza judicial, os 
actos ou decisões ai tomadas são de natureza administrativa, as normas que lhe são aplicáveis são tão só 
as respeitantes a esse mesmo processo de execução fiscal e não as previstas para todo e qualquer proce-
dimento tributário, que como se viu a alínea h) do n.º 1 do artº. 54º da LGT, até expressamente exclui.

K). Vale isto por dizer que não foi violado qualquer princípio de participação antes da decisão, 
pela simples razão de que o mesmo se não aplica no processo executivo.
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L). No âmbito de um processo de execução fiscal, após requerimento do executado, impõe -se ao 
órgão decisor a consequente decisão, sem necessidade de previamente facultar àquele um projecto da deci-
são ou de ouvi -lo sobre a matéria, uma vez que as normas processuais aplicáveis ao processo de execução 
judicial não contemplam a necessidade de obter a colaboração do interessado na formação da decisão.

M). Aliás, tal se compreende dadas as características da execução fiscal. Pois,
N). “A execução fiscal, dado o seu fim de arrecadação coerciva de dívida ao Estado ou entidades 

equiparadas, caracteriza -se, em primeira linha, pela sua celeridade (...) [, tendo] este princípio geral 
(...) uma notável premência nesta forma de processo”  - cfr. Laurentino da Silva Araújo, Processo de 
Execução Fiscal, Almedina, p. 27.

O). Como refere, Soares Martinez, in Direito Fiscal, 7ª edição, p. 444, “no processo de execu-
ção fiscal está em causa a cobrança de receitas tributárias que visam “a satisfação das necessidades 
financeiras do Estado e de outras entidades públicas” e a promoção da justiça social, da igualdade de 
oportunidades e das necessárias correcções das desigualdades na distribuição da riqueza e do rendimento 
 - artigo 5.º, n.º 1, da Lei Geral Tributária.”

P). E foi em consonância com o interesse público e a maior celeridade processual, de molde a 
obter -se a mais rápida arrecadação de receitas públicas a cobrar coercivamente, que o legislador fiscal 
no processo de execução fiscal regulou integral e imperativamente o regime de cobrança coerciva, não 
tendo expressamente previsto o exercício de audição prévia aquando da decisão do pagamento da divida 
exequenda em prestações, face desde logo à natureza judicial que lhe quis imputar.

Q). De resto, o processo de execução fiscal como processo judicial que é, permite todos os meios de 
impugnação próprios dos actos judiciais, garantindo um esclarecido e conveniente exercício e defesa dos 
direitos do executado, como o presente meio processual  - reclamação prevista no art. 276º do CPPT,

R). ou seja, a um requerimento segue -se uma decisão, passível, como decorre da lei do respectivo 
recurso (no caso, reclamação) para o tribunal competente, acrescendo ainda a possibilidade do órgão 
de execução fiscal antes da subida da reclamação apresentada ao Tribunal competente, poder revogar 
o acto reclamado, nos termos do artº. 277.º, n.º 1 e 2 do CPPPT, caso entenda que os argumentos apre-
sentados pelo reclamante são coerentes com uma decisão em sentido diferente.

S). Destarte, decidindo como decidiu o Tribunal a quo, incorreu em erro de julgamento na apli-
cação do direito.

Sem prescindir,
T). Na hipótese de se entender, o que não se concede, que perante uma decisão de indeferimento 

de um pedido de pagamento em prestações, estamos perante um procedimento tributário ínsito num 
processo judicial, aplicando -se então o artº. 60.º da LGT,

U). tendo por base toda a análise doutrinal e jurisprudencial que se faz do direito de audição prévia 
dos interessados, diremos que esta prerrogativa apenas se configura como obrigatória nos procedimentos 
em que se verifica a existência de diligências instrutórias capazes de alterar a posição da AT,

V). o que no caso do pedido de pagamento em prestações de uma divida em cobrança coerciva, 
uma vez que não se verifica esta fase instrutória, não existe obrigatoriedade de audição procedimental, 
pois, é dispensável o exercício do direito de audição prévia quando a questão é exclusivamente de 
direito, em que o que está em causa é apenas questão de subsunção dos factos tributários e jurídicos 
ao direito aplicável.

W). À AT não se impõe a notificação do interessado para o exercício do direito de audição quando 
a mesma apenas aprecia os factos que lhe foram oferecidos pelo contribuinte, limitando -se na sua 
decisão a fazer a interpretação das normas legais aplicáveis ao caso, o que sucederá relativamente a 
todas as decisões sobre petições ou requerimentos, em que aquela se limita a concluir, face aos factos 
e argumentos invocados pelo contribuinte e a lei aplicável, pela improcedência da sua pretensão.

X). Veja -se neste ponto, António Lima Guerreiro, in Lei Geral Tributária  - Anotada, Lisboa, Edi-
tora Rei dos Livros, 2001, pp. 277 -278, onde se lê que “O direito de audição depende igualmente do 
que a doutrina chama de uma «prévia instrução procedimental» (ver Pedro Manchete, «Conceito de 
instrução procedimental e relevância invalidante da preterição da audição dos interessados» in «Justiça 
Administrativa» número 12, pgs. 3 e sgs.): ou seja, de um conjunto de formalidades, informações, pa-
receres, apresentação ou produção de prova, realização de diligências, vistorias e exames necessários 
à prolação do acto. Sem instrução nesse sentido amplo, não há dever de audição procedimental, que 
incide, assim, apenas sobre a matéria de facto e não sobre as normas de direito aplicáveis”.

Y). E ainda que, “O próprio princípio da participação inscrito no artigo 267º, número 5, da C.R.P. 
incide, apenas, sobre a verificação e identificação dos factos relevantes para a decisão. *No mesmo 
sentido concorrem o artigo 100º, número 1, que prevê exclusivamente o exercício do direito de audição 
junto do órgão instrutor, e o artigo 103º, número 2, alínea a), que dispõe esse direito ter por objecto as 
provas produzidas. As questões meramente de direito não cabem, assim e salvo legislação especial, no 
âmbito do mero direito de audição”.

Z). Por não se prever uma fase de instrução prévia na decisão a proferir quanto ao pedido de 
pagamento em prestações da divida em cobrança coerciva, a falta de audição não prejudica a validade 
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da decisão porquanto, segundo um juízo de prognose póstuma, este seria sempre praticado da mesma 
forma e com o mesmo conteúdo, atenta a sua natureza absolutamente vinculada, um vez que ao chefe 
do órgão de execução fiscal apenas lhe competia decidir se o pedido preenchia ou não os requisitos 
exigidos por lei,

AA). decidindo favoravelmente o pedido de pagamento da divida em prestações se preenchidos 
os requisitos exigidos por lei ou decidindo, desfavoravelmente esse mesmo pedido se não preenchidos 
os requisitos exigidos por essa mesma lei, como ocorreu no caso em concreto.

BB). Não podia ser outro o “sentido provável da decisão”, que exprime uma condição de admis-
sibilidade da audição prévia dos interessados prevista no artº. 60º da LGT.

CC). Destarte, o caso em concreto da decisão num processo de execução fiscal sobre um pedido de 
pagamento em prestações da divida em cobrança coerciva, constitui um paradigma ao qual a dispensa 
do exercício de audição prévia se justifica, porque dispensável face à ausência de fase instrutória na 
decisão a tomar.

Ainda sem prescindir,
DD). Caso se entenda que nunca será de dispensar o exercício do direito de audição antes de uma 

decisão de indeferimento de um pedido de pagamento em prestações no âmbito de um processo de 
execução fiscal, o que não se concede,

EE). entende a Fazenda Pública que, ao contrário do doutamente decidido, no caso em concreto, 
a preterição da audiência do reclamante não teria a mínima probabilidade de influenciar a decisão to-
mada, impondo -se assim, o aproveitamento do acto, e consequentemente, permanecer o despacho de 
indeferimento na sua estabilidade e vigência no ordenamento jurídico.

FF). Na verdade, o direito do contribuinte na participação da formação do acto de que é desti-
natário só será verdadeiramente violado se através dessa participação omitida houver a possibilidade, 
ainda que ténue, de vir a exercer influência, pêlos esclarecimentos prestados e pela prova que poderia 
apresentar, na decisão a proferir, no termo da instrução,

GG). ou seja, quando seja possível concluir, que através da sua participação antes da decisão fi-
nal, o contribuinte podia, mesmo ligeiramente, influir, pelo direccionar de atenções para determinados 
aspectos de facto ou de direito, no sentido da decisão a proferir. Desta forma,

HH). A formalidade da audição prévia, sendo essencial, degrada -se em não essencial, não sendo, 
por isso, invalidante do acto controvertido, nos casos em que não tem a mínima probabilidade de 
influenciar a decisão tomada, o que se impõe o aproveitamento do acto  - utile per inutile non vidatur.

II). Com o devido respeito que nos merece, parece óbvio e intransponível que o formalismo do 
exercício do direito de audição prévia, no caso em concreto, se degradou em não essencial, porquanto, 
nem tenuemente influenciaria na decisão final da AT.

JJ). Desde logo, o órgão de execução fiscal apenas poderia cumprir com o legalmente estipulado 
pelo legislador no que a esta matéria concerne.

KK). O reclamante requereu nas várias hipóteses que expressou, o pagamento em prestações da 
divida exequenda em maior número de prestações que a lei permite, pelo que nunca poderia a argu-
mentação expendida pelo reclamante no que concerne à interpretação legal do órgão de execução fiscal 
alterar a decisão reclamada, porque esta era a única possível face ao preceituado legalmente,

LL). o que até se confirma pela decisão de não revogação da decisão reclamada antes da subida 
da presente reclamação ao Tribunal a quo.

MM). Entendeu ainda o Tribunal a quo que o projecto de decisão a ser notificado ao reclamante 
poderia alterar o sentido da sua pretensão e contentar -se com a decisão do órgão de execução fiscal.

NN). Ora, com o devido respeito, a ser assim, influenciaria a pretensão do reclamante e não a do 
órgão de execução fiscal, e mais uma vez com a presente reclamação se confirma que assim não seria.

OO). Ficou assim demonstrado nos autos que, mesmo não tendo sido cumprida tal formalidade, 
a se entender que deveria ser satisfeita, a decisão final do procedimento nunca poderia ser diferente, 
pois não tinha o órgão de execução fiscal outra alternativa senão decidir como decidiu, uma vez não 
poderia ir para além do número de prestações previsto pelo legislador,

PP). razão pela qual a falta de notificação para exercício do direito de audição tem forçosamente 
degradar -se em formalidade não essencial, não sendo fundamento para anulação da decisão reclamada.

QQ). Assim, decidindo da forma como decidiu, a douta sentença recorrida enferma de erro de 
julgamento.

Termos em que,
Deve ser concedido provimento ao presente recurso jurisdicional e, em consequência, ser revogada 

a douta sentença recorrida, com as legais consequências.
2. O MºPº emitiu parecer que consta de fls. 543/544 no qual defende a procedência do recurso.
3. Com interesse para a decisão foram dados como provados em 1ª instância os seguintes factos:
A) O reclamante, pelo seu requerimento de fls. 71 a 104, cujo teor se dá por reproduzido, requereu 

o pagamento em prestações das dívidas exequendas do processo principal e dos apensos, no valor global 
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de 11.887,72 euros, que respeitam a dívidas da executada originária de IRC, de 2004 e 2005 e de IRS 
retido na fonte relativo aos períodos de 2007/07 e 2007/10 (fls. 71 a 104 e 106).

B) Sobre esse requerimento foi lançada a informação de fls. 106 e 106 -vº, cujo teor se dá por 
reproduzido (fls.106 e 106 -vº).

C) O órgão da execução fiscal indeferiu o requerimento pelo despacho de fls. 106 -vº, cujo teor 
se dá por reproduzido (v. fls. 106 -vº).

D) O órgão da execução fiscal não notificou o reclamante para exercer o direito de audição antes 
do indeferimento do requerimento (fls. 71 a 108 a contrario).

4. Cabe agora decidir.
A questão a apreciar no presente recurso é a de saber se, antes de indeferir o requerimento de pe-

dido de pagamento da dívida em prestações, o órgão de execução fiscal deveria ter dado cumprimento 
ao disposto no artº 60º da LGT.

Conforme resulta dos autos o órgão da execução fiscal não notificou o reclamante de projecto de 
decisão de indeferimento (v. alínea D) do probatório).

4.1. Entendeu o Mmº Juiz recorrido ter sido violado o direito de audição, tendo anulado o despacho 
reclamado, argumentando da seguinte forma:

A Constituição reconhece o direito de participação dos cidadãos na formação das decisões que 
lhes digam respeito.

Assim, no exercício do direito de audição deveria a administração tributária comunicar ao sujeito 
passivo o projecto de decisão e a sua fundamentação (artº 60, nºs 1, alínea b) e 5, da LGT).

No caso dos autos não foi dada ao reclamante a possibilidade de se pronunciar, pelo que a decisão 
é anulável por vício de forma.

É que não pode dizer -se que a decisão seria a mesma se tivesse sido dada ao reclamante a possi-
bilidade de se pronunciar.

Com efeito, o reclamante poderia ter alterado a posição assumida no requerimento inicial e vir a 
aceitar os eventuais fundamentos invocados pelo órgão de execução fiscal.

Por outro lado, apesar de o reclamante ter requerido o pagamento em número de prestações supe-
riores ao fixado na lei, nada permite concluir que se ele tivesse sido notificado pelo órgão de execução 
fiscal do projecto da decisão de indeferimento e dos seus fundamentos, que não pudesse vir a aceitar o 
número de prestações que o órgão da execução fiscal entendesse ser aplicável ou até discordar da inter-
pretação legal realizada pelo órgão da execução fiscal, fazendo com que este alterasse a sua interpretação.

4.2. Por sua vez, a Fazenda Pública, entende que no caso dos autos não estamos perante um pro-
cedimento tributário, antes perante processo judicial, pelo que a lei não exigia a audição do reclamante 
antes da decisão.

Na verdade, o processo de execução fiscal tem natureza judicial, não sendo um procedimento 
tributário, e assim sendo, e aplicando -se as regras processuais relativas ao processo de execução fiscal, 
dada a sua natureza judicial, as mesmas não prevêem o exercício do direito de audição antes de tomada 
uma decisão no âmbito do processo de execução fiscal, excepção feita ao acto de reversão, relativamente 
à qual o legislador teve necessidade de prever expressamente na lei o cumprimento desse principio.

No entanto, ainda que se considere que apesar do processo de execução fiscal ter natureza judicial, 
os actos ou decisões aí tomadas são de natureza administrativa, as normas que lhe são aplicáveis são tão 
só as respeitantes a esse mesmo processo de execução fiscal e não as previstas para todo e qualquer pro-
cedimento tributário, que como se viu na alínea h) do n.º 1 do artº. 54º da LGT, até expressamente exclui.

Logo, no âmbito de um processo de execução fiscal, após requerimento do executado, impõe -se 
ao órgão decisor a consequente decisão, sem necessidade de previamente facultar àquele um projecto 
da decisão ou de ouvi -lo sobre a matéria, uma vez que as normas processuais aplicáveis ao processo 
de execução judicial não contemplam a necessidade de obter a colaboração do interessado na formação 
da decisão, o que se compreende dadas as características da execução fiscal cujo fim é a arrecadação 
coerciva de dívida ao Estado ou entidades equiparadas, caracterizando -se a mesma, em primeira linha, 
pela sua celeridade.

E foi em consonância com o interesse público e a maior celeridade processual, de molde a obter-
-se a mais rápida arrecadação de receitas públicas a cobrar coercivamente, que o legislador fiscal no 
processo de execução fiscal regulou integral e imperativamente o regime de cobrança coerciva, não 
tendo expressamente previsto o exercício de audição prévia aquando da decisão do pagamento da divida 
exequenda em prestações, face desde logo à natureza judicial que lhe quis imputar.

Não foi, por isso, violado qualquer princípio de participação antes da decisão, pela simples razão 
de que o mesmo se não aplica no processo executivo.

De qualquer forma, ainda que se admita o direito de audição nestes casos, este direito apenas se 
configura como obrigatório nos procedimentos em que se verifica a existência de diligências instrutórias 
capazes de alterar a posição da AT, o que no caso do pedido de pagamento em prestações de uma divida 
em cobrança coerciva, uma vez que não se verifica esta fase instrutória, não existe obrigatoriedade de 
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audição procedimental, uma vez que a questão é exclusivamente de direito, estando em causa apenas 
a questão de subsunção dos factos tributários e jurídicos ao direito aplicável.

Finalmente, ainda que fosse admissível e obrigatória, a formalidade da audição prévia degradar-
-se -ia em não essencial, não sendo, por isso, invalidante do acto controvertido, por não ter a mínima 
probabilidade de influenciar a decisão tomada, o que impõe o aproveitamento do acto  - utile per inutile 
non vidatur.

Com efeito, o reclamante requereu nas várias hipóteses que expressou, o pagamento em presta-
ções da divida exequenda em maior número de prestações que a lei permite, pelo que nunca poderia a 
argumentação expendida pelo reclamante no que concerne à interpretação legal do órgão de execução 
fiscal alterar a decisão reclamada, porque esta era a única possível face ao preceituado legalmente.

5. Como é sabido, o artº 267º, n.º 5 da CRP consagra o direito à participação dos administrados 
nas decisões que lhes digam respeitam.

Este princípio teve consagração na lei ordinária nos artºs 100º do CPA e 60º da LGT.
Este artº 60º,  inserido no título III da LGT, que trata “do procedimento tributário”, na parte que 

releva para os autos, estabelece o seguinte:
“1 - A participação dos contribuintes na formação das decisões que lhes digam respeito pode 

efectuar -se, sempre que a lei não prescrever em sentido diverso, por qualquer das seguintes formas:
a) Direito de audição antes da liquidação;
b) Direito de audição antes do indeferimento total ou parcial dos pedidos, reclamações, recursos 

ou petições;
c) Direito de audição antes da revogação de qualquer benefício ou acto administrativo em ma-

téria fiscal;
d)Direito de audição antes da decisão de aplicação de métodos indirectos, quando não haja lugar 

a relatório de inspecção;
e) Direito de audição antes da conclusão do relatório da inspecção tributária.
2 — É dispensada a audição:
a) No caso de a liquidação se efectuar com base na declaração do contribuinte ou a decisão do 

pedido, reclamação, recurso ou petição lhe seja favorável;
b) No caso de a liquidação se efectuar oficiosamente, com base em valores objectivos previstos 

na lei, desde que o contribuinte tenha sido notificado para apresentação da declaração em falta, sem 
que o tenha feito.

3 - Tendo o contribuinte sido anteriormente ouvido em qualquer das fases do procedimento a que 
se referem as alíneas b) a e) do n.º 1, é dispensada a sua audição antes da liquidação, salvo em caso 
de invocação de factos novos sobre os quais se não tenha pronunciado”.

Ora, a redacção deste preceito parece dar a entender que só no procedimento tributário é exigido 
o cumprimento deste direito dos contribuintes, tal como defende a Fazenda Pública.

E, efectivamente, este entendimento é apoiado quer pela alínea h) do n.º 1 do artº 54º da LGT, 
quer pelo artº 23º, n.º 4 do mesmo diploma que prevê expressamente a audição antes de ser decretada 
a reversão.

Revestindo o processo de execução natureza judicial, sem prejuízo da participação dos órgãos 
da administração tributária nos actos que não tenham natureza jurisdicional (artº 103º, n.º 1 da LGT), 
se o direito consagrado fosse obrigatório na execução fiscal (entenda -se, quanto aos actos de natureza 
administrativa praticados pelo órgão de execução fiscal), não seria necessária nem a disposição da 
alínea h) do n.º 1 do artº 54º, nem a do n.º 4 do artº 23º acima citados.

Será assim?
No acórdão deste Supremo Tribunal, de 15.04.2009  - Processo n.º 0130/09, a propósito da dação 

em pagamento, foi entendido o seguinte:
“É certo que “o processo de execução fiscal tem natureza judicial, sem prejuízo da participação 

dos órgãos da administração tributária nos actos que não tenham natureza jurisdicional” – artº. 103º, 
1, da LGT.

E o artº. 60º da LGT está inserido no título III da LGT, que trata “do procedimento tributário”.
Porém, e no nosso entendimento, o pedido de dação em pagamento (com a subsequente e inerente 

decisão) não deixa de ser um procedimento tributário “enxertado” no processo de execução fiscal.
À semelhança aliás do que decorre com o pedido de pagamento em prestações – artºs 196º e ss. 

do CPPT.
Logo, podemos dizer que ambas as situações têm enquadramento legal no art. 60º, 1, b) da LGT.
O que significa a necessidade da audição do requerente antes da decisão.
Quer isto dizer que foi violado o disposto no referido art. 60º, n. 1 da LGT.
Nem se diga que é este um entendimento espúrio.
Isto porque a lei expressamente consagra a obrigatoriedade da audição do interessado em pleno 

processo de execução.
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Reportamo -nos nomeadamente ao artº. 23º, n. 4, da LGT, onde se prevê a audição prévia e obri-
gatória do responsável subsidiário.

Em abono desta tese, pode ainda chamar -se à colação o relevo constitucional do direito de au-
dição, consagrado no artº. 267º, 5, da CRP.

Por outro lado, na execução fiscal, mau grado o seu carácter judicial, praticam (ou podem 
praticar -se) actos materialmente administrativos.

Finalmente, a dação em pagamento pode ser decidida pelo próprio Ministro (art. 201º do CPPT), 
o que lhe confere a natureza de procedimento administrativo (tributário).

Em suma, temos para nós como certo que se impõe ouvir o executado (nos termos do artº. 60º da 
LGT), sobre o projecto de decisão desfavorável à sua pretensão”.

Porém, no seu voto de vencido, o Srº Conselheiro Lúcio Barbosa, argumentou da seguinte forma:
“O artº 60º da LGT está inserido no título III da LGT, que trata “do procedimento tributário”.
E o artº. 54º da LGT define o âmbito do procedimento tributário, onde não está incluído o pro-

cesso de execução fiscal.
Ao invés, “o processo de execução fiscal tem natureza judicial, sem prejuízo da participação dos ór-

gãos da administração tributária nos actos que não tenham natureza jurisdicional” – art. 103º, 1, da LGT.
Como é bom de ver, e como acima dissemos, no processo de execução fiscal não está em causa 

o procedimento tributário.
Vale isto por dizer que não foi violado o citado preceito legal, pela simples razão de que o mesmo 

se não aplica no processo executivo.
Em processos de natureza judicial as decisões não têm que ser projectadas. A um requerimento 

segue -se uma decisão, passível, como decorre da lei do respectivo recurso (no caso, reclamação) para 
o tribunal competente.

Nem impressiona o facto do responsável subsidiário ser ouvido necessariamente antes da reversão 
(art. 23º, 4, da LGT). É que, neste caso, trata -se da chamada de alguém, até então exterior ao processo 
executivo, compreendendo -se que seja ouvida antes de nele “entrar””.

Ora, desde já diremos que acompanhamos a argumentação deste voto de vencido, quer pelas 
razões nele expressa, quer pelos argumentos invocados pela Fazenda Pública no sentido de que o in-
teresse público exige celeridade no processo de execução fiscal que não se compadece com o direito 
de audição.

E não se invoque aqui o preceito constitucional, uma vez que este se refere ao procedimento 
administrativo e não ao processo judicial.

Por outro lado, ao contrário do que sucede com a reversão fiscal, em que o revertido é chamado 
pela primeira vez à execução, e se prevê expressamente a sua audição, no caso do pagamento em pres-
tações (e na dação em pagamento) todos os elementos relevantes para a decisão, ou já se encontram 
na execução ou são fornecidos pelo executado, sendo, por isso do seu conhecimento. Assim, cabe ao 
órgão da execução fiscal aplicar apenas o direito aos factos, sendo que o executado fica plenamente 
protegido com o direito de reclamação judicial da decisão.

Reconhecendo embora que tanto a matéria do pagamento em prestações, como a da dação em 
pagamento constituem procedimentos tributários, a verdade é que os mesmos estão enxertados na 
execução fiscal, processo de natureza judicial, e, como se refere no voto de vencido acima referido em 
processos de natureza judicial, “as decisões não têm que ser projectadas. A um requerimento segue-
-se uma decisão, passível, como decorre da lei do respectivo recurso (no caso, reclamação) para o 
tribunal competente”.

6. De todo o modo, mesmo seguindo a tese que fez vencimento no Acórdão acima citado, também 
o direito de audição não teria sido violado no caso dos autos, uma vez que não existiu qualquer instrução 
procedimental anterior justificativa de tal audição, a qual é condição para o exercício desse direito.

Na verdade, “O direito de audição depende igualmente do que a doutrina chama de uma “pré-
via instrução procedimental” (ver Pedro Machete, “Conceito de instrução procedimental e relevância 
invalidante da preterição da audição dos interessados” in “Justiça Administrativa” número 12, pgs. 3 e 
sgs.): ou seja, de um conjunto de formalidades, informações, pareceres, apresentação ou produção de 
prova, realização de diligências, vistorias e exames necessários à prolação do acto.

Sem instrução nesse sentido amplo, não há dever de audição procedimental, que incide, assim, 
apenas sobre a matéria de facto e não sobre as normas de direito aplicáveis.

Essa doutrina infere -se do artigo 100º, número 1, do C.P.A., que dispõe que, concluída a instrução, 
os interessados têm direito a ser ouvidos no procedimento antes da decisão final, de que, “a contrario”, 
resulta que, não havendo instrução, não há decisão.

O próprio princípio da participação inscrito no artigo 267º, número 5, da C.R.P. incide, apenas, 
sobre a verificação e identificação dos factos relevantes para a decisão. No mesmo sentido concorrem 
o artigo 100º, número 1, que prevê exclusivamente o exercício do direito de audição junto do órgão ins-
trutor, e o artigo 103º, número 2, alínea a), que dispõe esse direito ter por objecto as provas produzidas.
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As questões meramente de direito não cabem, assim e salvo legislação especial, no âmbito do 
mero direito de audição”. (Lima Guerreiro – LGT Anotada (Rei dos Livros), págs. 277/278 (1)).

Sobre esta matéria, escreveu -se também no Acórdão deste Supremo Tribunal  - 1ª Secção – Processo 
n.º 32.033, de 16 de Fevereiro de 1994  - Apêndice ao DR, Vol. II, págs. 1158 e segs., o seguinte:

“No caso sub judice não está em causa, como é evidente, um direito de defesa, pois não se está 
perante um processo disciplinar ou qualquer processo administrativo sancionatório, nem o direito ao 
subsídio de reconversão tecnológica é um direito fundamental consagrado na Constituição, pelo que 
o despacho impugnado que indeferiu a pretensão àquele subsídio não poderá ter a natureza de direito 
fundamental cuja violação possa gerar a nulidade do acto — artigo 133º, n.º 2, alínea d), do CPA.

Como se depreende do disposto no citado artigo 100º, n.º 1, do CPA, o direito de os interessados 
serem ouvidos antes de ser tomada decisão final não pode ser erigido, como refere o Ex.mo Magistrado 
do Ministério Público, como regra absoluta e universal, pois não há lugar à sua audiência quando 
a decisão seja urgente e quando seja razoavelmente de prever que a diligência possa comprometer a 
execução ou a utilidade da decisão.

Por outro lado, o órgão instrutor pode dispensar a audiência dos interessados se estes já se tiverem 
pronunciado no procedimento sobre as questões que importem à decisão e sobre as provas produzidas — cfr. 
artigo 103º, nºs 1, alíneas a) e b), e 2, alínea a).

Ora no caso em apreço não houve fase instrutória, a decisão teve por base apenas o ofício que 
o recorrente lhe endereçou e os documentos que o acompanhavam, ou seja, o requerimento dirigido 
à autoridade recorrida, a competente para a decisão da atribuição do subsídio requerido, e os docu-
mentos comprovativos de que reunia as condições legais para o efeito, e tomando posição na questão 
de o requerente ter sido excluído em pedidos anteriores ao abrigo do n.º 6º, alínea b), que considerava 
«incorrecto, pois trata -se de um contrato de concessão».

Desta maneira a autoridade decidente tinha perante si todos os elementos de prova necessários 
para a decisão, incluindo o parecer do requerente acerca da questão de direito que se poderia suscitar 
da caracterização do denominado «auto de cessão» que o Estado havia celebrado com o presidente 
da Câmara Municipal de Braga, elementos e parecer que foram fornecidos pelo recorrente e que a 
autoridade decidente reputou suficientes para o habilitar a tomar uma decisão, como tomou, sem 
necessidade de quaisquer outros, nomeadamente de ouvir novamente o requerente, ou seja, além do 
que havia requerido com os elementos de prova e parecer que emitiu.

Por todo o exposto, considerando, assim, que não houve quaisquer diligências probatórias desen-
volvidas após a petição do recorrente, considerando -se este ouvido antes de ser tomada a decisão final, 
não se verifica a violação dos artigos 100º, n.º 1, e 103º, nºs 1, alínea a), e 2, alínea a), do CPA…”(2)

No caso concreto dos autos, não tendo existido qualquer instrução procedimental, não havia, por 
isso, obrigatoriedade de audição.

7. Mas, admitindo ainda que o direito de audição era obrigatório e que foi omitida essa formali-
dade, nem assim, esta omissão conduziria à anulação da decisão do órgão da execução fiscal dado que 
tal formalidade se degradou em não essencial.

Essa degradação ocorrerá, nomeadamente, quando estiver em causa decisão que não pudesse 
ser outra que não a efectivamente tomada, por força de uma actividade vinculada da Administração 
Tributária (Neste sentido V. o Acórdão deste Supremo Tribunal, de 25.06.2008 – Processo n.º 0392/08)

Ou, como se referiu por outras palavras no Acórdão de 06.07.2011 – Processo n.º 5/11 “a omissão 
do dever de audição consubstanciar -se -ia em mera irregularidade não invalidante da liquidação, pois 
que mesmo que o dever de audição tivesse sido cumprido a decisão final do procedimento tributário 
… não poderia deixar de ser diferente (cfr., entre outros, o Acórdão deste Supremo Tribunal de 11 de 
Maio de 2011, rec. n.º 833/10,

Ora, conforme resulta de fls. 71/82 do Vol. I destes autos, o recorrido (ora reclamante) dirigiu ao 
órgão da execução fiscal um requerimento para pagamento em prestações do montante da sua respon-
sabilidade tributária de 27.607,77 euros, invocando a impossibilidade do seu pagamento no prazo de 
oposição à execução fiscal, uma vez que apenas pode contar com a remuneração do respectivo trabalho 
no valor limite de 1200 euros. E requereu o pagamento da dívida no prazo de cinco anos, oferecendo 
uma prestação mensal de 383,44 euros por todos os processos em execução, acrescentando que a li-
quidação da quantia exequenda em 36 prestações implicaria um valor mensal de 766,88 euros, para si 
incomportável em face dos seus rendimentos.

Requereu ainda a dispensa de prestação de garantia.
Em resposta ao referido requerimento e após prestada a informação que consta de fls. 106 dos 

mesmos autos (Vol. I), foi proferido o despacho de indeferimento de fls. 196 -vº, o qual se louvou nos 
seguintes argumentos:

A autorização em prestações apenas poderia ser com referência a cada uma das execuções e não 
envolvendo uma prestação única relativa a todas elas.
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O próprio requerente pediu o pagamento em 60 prestações, afastando a possibilidade do pagamento 
em 36 prestações, sendo, porém, certo que tratando -se de imposto retido na fonte número máximo de 
prestações autorizáveis é de 12.

Deste modo, aplicando a doutrina acima defendida, não se vê razão justificativa do direito de 
audiência do contribuinte.

Na verdade, todos os elementos relevantes para a decisão se encontravam já no processo de exe-
cução fiscal e eram conhecidos do recorrente.

O recorrente limitou -se no seu requerimento a invocar dificuldades económicas demonstrativas 
da impossibilidade de pagamento da dívida em menos prestações do que as por si indicadas.

Deste modo, entendendo o órgão da execução fiscal que a lei o impedia de conceder aquele nú-
mero de prestações, e estando já na posse de todos os elementos necessários à decisão, não se vê que 
necessidade houvesse de estar a ouvir o recorrente para indeferir o requerimento, já que outra decisão 
não poderia ter sido tomada face ao disposto no artº 199º, nºs 2, 4 e 5.

Neste sentido, são pertinentes as considerações tecidas no proferido pela 1ª Secção deste Supremo 
Tribunal, de 02.02.95  - Processo n.º 32.775, Apêndice ao DR, II Série, de 18.07.97, Vol. II, págs. 1063 
e segs, no qual se escreveu o seguinte:

“Aliás, mesmo que se considerasse verificado tal vício, ele não poderia conduzir à anulação do 
acto recorrido com este fundamento, uma vez que, conforme já atrás deixámos expendido, aquele acto, 
nesta parte, foi proferido de harmonia com o direito aplicável, pelo que se pode concluir que a pon-
deração da Administração não poderia ser diferente daquela que foi tomada e não afectou quaisquer 
direitos ou interesses legalmente protegidos do recorrente.

Assim sendo, se porventura fosse anulado o acto com este fundamento, o que se lhe seguiria 
teria de ter o mesmo conteúdo, nesta parte, pelo que se tornava um acto de todo inútil que só traria 
desvantagens para a satisfação dos interesses do recorrente.

Deste modo, estando todos os interesses e objectivos do legislador subjacentes a esta problemá-
tica devidamente salvaguardados, aconselha o princípio da limitação dos actos, que proíbe a prática 
de actos inúteis (artigo 137º do Código de Processo Civil, aplicável ex vi do artigo 1º da LPTA), o 
princípio da economia processual, bem como o princípio antiformalista e o da sanação dos defeitos 
processuais, que não tendo, em si, um valor autónomo, mas sendo mera instrumentalidade de um fim, 
no caso concreto plenamente atingido, que se considerasse sanado o vício de forma consubstanciado 
na eventual preterição da formalidade essencial da falta de audiência do recorrente antes da prolação 
do acto impugnado”.

Concluímos então no sentido de que, no caso concreto, não era obrigatória a audiência prévia 
do recorrente antes de proferida decisão sobre o seu pedido de pagamento da dívida exequenda em 
prestações.

8. Nestes termos e pelo exposto, concede -se provimento ao recurso, revogando -se a decisão re-
corrida e ordenando -se a baixa dos autos ao tribunal recorrido para apreciação das restantes questões 
suscitadas na reclamação.

Sem custas.

Lisboa, 30 de Novembro de 2011. — Valente Torrão (relator) — Dulce Neto (voto a decisão, 
embora divirja de parte da fundamentação conforme declaração que anexo) — Lino Ribeiro.

Declaração de voto

Salvo o devido respeito pela tese que obteve vencimento, entendo que o artigo 60.º da LGT é 
aplicável ao pedido de pagamento em prestações de dívida tributária efectuado pelo devedor/execu-
tado e dirigido à credora/exequente, ainda que esse pedido seja formulado no âmbito do processo de 
execução fiscal.

As razões que me levam a assumir essa posição são as seguintes:
É certo que o processo de execução fiscal tem natureza judicial, constituindo o meio processual 

de que dispõe a administração tributária para a cobrança coerciva das dívidas ao Estado previstas no 
artigo 148.º do CPPT e não pagas durante o prazo de pagamento voluntário. O artigo 103.º, n.º 1, da 
LGT estipula expressamente que o processo de execução fiscal tem natureza judicial, sem prejuízo da 
participação dos órgãos da administração tributária nos actos que não tenham natureza jurisdicional, 
competinndo -lhe «instaurar os processos de execução fiscal e realizar os actos a este respeitantes, 
salvo os previstos no n.º 1 do artigo 150.º do presente Código» [artigo 10.º, n.º 1, alínea f), do CPPT], 
ficando reservado aos tribunais apenas a decisão sobre «os incidentes, os embargos, a oposição, in-
cluindo quando incida sobre os pressupostos da responsabilidade subsidiária e a reclamação dos actos 
praticados pelos órgãos da execução fiscal» [artigo 151.º, n.º 1, do CPPT].

O que significa que a administração tributária goza de uma dupla condição: não só a de credora/
exequente como, também, de órgão que auxilia o juiz a realizar o processo judicial de cobrança coer-
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civa, realizando no processo executivo todos os actos que não tenham natureza jurisdicional, assim se 
salvaguardando o núcleo essencial da função jurisdicional para os tribunais.

Assim, apesar de a administração tributária ser chamada a colaborar com o tribunal na cobrança dos 
seus próprios créditos, dirigindo o respectivo procedimento processual (definido como uma sequência 
ordenada de actos dirigidos à cobrança coerciva do crédito exequendo), praticando nele actos judiciais 
(de natureza não jurisdicional) sujeitos a estritas regras processuais (como é o caso da citação, das 
diligências para penhora e venda dos bens, da convocação dos credores e verificação e graduação de 
créditos, da extinção da execução), a lei permite -lhe, ainda, em determinadas situações, agir no processo 
executivo na qualidade de credora, como acontece, por exemplo, quando decide responsabilizar outras 
pessoas pelo pagamento da dívida, praticando um acto administrativo de asserção dos pressupostos 
legais para essa responsabilização (despacho de reversão), quando aprecia e decide os pedidos que os 
devedores/executados lhe dirigem no sentido de autorizar a liquidação da dívida através de dação em 
pagamento de bens, ou quando aprecia e decide pedidos de pagamento da dívida em prestações.

Nessas situações, abre -se dentro do processo executivo um procedimento administrativo de na-
tureza tributária, ou procedimento tributário, que é apreciado e decidido pela administração tributária 
na qualidade de credora/exequente, como resulta à evidência do disposto nos artigos 196.º a 199.º do 
CPPT (no que toca ao pagamento em prestações) e do disposto nos artigos 201.º e 202.º do mesmo 
Código (no que toca à dação em pagamento). Tanto assim é que a entidade competente para apreciar 
esses pedidos pode nem ser o órgão da execução fiscal, mas outro órgão da administração tributária 
(cfr. n.º 2 do art.º 197.º e n.ºs 2 e 3 do art.º 201.º do CPPT).

Tratando -se de procedimentos tributários, que culminam com a prolação de um acto administra-
tivo em matéria tributária, e não de um mero acto judicial ou processual dirigido à cobrança coerciva 
do crédito exequendo, há que aplicar -lhe as normas que a Lei Geral Tributária prevê para esses pro-
cedimentos, designadamente a norma contida no artigo 60.º. Só neste contexto se compreende que o 
n.º 4 do art.º 23.º da Lei LGT imponha o direito de audição antes do despacho de reversão da execução 
contra os responsáveis subsidiários.

Estas são, pois, resumidamente, as razões que me levam a julgar que o artigo 60.º da LGT não é 
aplicável quando estão em causa actos praticados pelo órgão da execução no procedimento processual 
tendente à cobrança coerciva, mas que deve ser observado quando, como no caso vertente, está em 
causa um verdadeiro procedimento tributário dirigido e decidido pela administração tributária enquanto 
credora/exequente, que extravasa do mero procedimento processual.

Todavia, acompanho a motivação do acórdão quando, no ponto 7., considerou que a falta de 
cumprimento dessa formalidade se havia degredo em não essencial. Razão por que votei a decisão.

Dulce Neto
(1) Sobre o direito de audiência prévia v. também Leite de Campos e outros  - LGT Anotada (3ª edição – Setembro de 

2003) - págs. 283/284 e PEDRO MACHETE, A audição prévia do contribuinte, em Problemas fundamentais do Direito Tribu-
tário, edição Vislis, 1999, página 323.

(2) Este entendimento consta também dos acórdãos proferidos pela 1ª Secção deste Supremo Tribunal, de 02.02.95  - Pro-
cesso n.º 32.775, Apêndice ao DR, II Série, de 18.07.97, Vol. II, págs. 1063 e segs. e de 20.11.97 - Processo n.º 37.141(AD 38/749). 

 Acórdão de 30 de Novembro de 2011.

Assunto:

Subida em separado da reclamação de acto do órgão de execução fiscal. Nulidade 
processual. Parecer do Ministério Público.

Sumário:

 I — A falta de notificação do parecer final do Ministério Público sobre a reclamação 
de um acto do órgão de execução fiscal só constitui nulidade processual se no 
parecer forem suscitadas questões novas susceptíveis de influenciar a decisão da 
reclamação;

 II — Em regra, a reclamação de acto do órgão de execução fiscal deve ser apresentada 
em tribunal incorporada no processo executivo;

 III — Se for remetida em separado, o momento processual mais adequado para sanar tal 
irregularidade deve ser, nos termos do artigo 19º do CPPT, o da sua apresentação 
em tribunal.
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 IV — Na fase de decisão final, tal irregularidade processual não pode ser qualificada 
como nulidade secundária, que implique a anulação de todo o processado, se a 
discussão e decisão da reclamação não ficar prejudicada com a falta dos elementos 
constantes da execução fiscal.

Processo n.º 992/11 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: José Martinho de Freitas Camacho e Outra.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Lino Ribeiro.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo
1. A Fazenda Pública interpõe recurso jurisdicional da decisão do Tribunal Administrativo e Fis-

cal do Funchal, de 27/7/2011, proferida nos autos de reclamação do despacho do Chefe do Serviço de 
Finanças que indeferiu aos executados o pedido de dispensa da prestação de garantia, e que, por falta 
de incorporação da reclamação no processo de execução fiscal, anulou todo o processado.

Nas respectivas alegações, conclui o seguinte:
A) Vem a ora recorrente interpor o presente recurso da douta sentença de fls… dos autos.
B) Sentença, pela qual, veio o Meritíssimo Juiz a quo julgar que foi cometida, pelo órgão de 

execução fiscal  - este estabelecido nos termos do art.º 149.º do CPPT  - uma irregularidade por não ter 
sido incorporada a reclamação em apreço no processo de execução fiscal (de agora em diante desig-
nado abreviadamente por PEF), o que, no seu entender obsta à apreciação da questão invocada pelo 
reclamantes, que é a revogação do despacho proferido pelo Chefe do Serviço de Finanças do Funchal 
 - 1, em 23 de Fevereiro de 2011, e constitui uma nulidade processual.

C) Não se conforma a recorrente com essa douta sentença, desde logo porquanto, atenta a matéria 
factual assente nos autos, a mesma viola claramente normas legais imperativas.

D) Coloca -se uma primeira questão prévia, pois que na douta sentença recorrida, designadamente 
no relatório, é dito que:  - “O Ministério Público deduziu parecer no sentido da improcedência da recla-
mação por não se verificarem os requisitos para a dispensa de garantia”.

E) A Fazenda Pública não foi notificada do douto parecer do Dig.mo Procurador da República, 
como deveria ter sido, e em observância ao princípio do contraditório, quer à luz do disposto no artº 113.º, 
n.º 1, quer atento ao disposto no artº 121.º, n.º 2, ambos do CPPT, a conjugar com o disposto no art.º 3.º, 
n.º 3 do CPCivil este último aplicável ex vi do artº 2.º, alínea e) do CPPT.

F) Parecendo -nos que o artº 113.º do CPPT é o normativo aplicável ao caso presente, uma vez que 
tendo sido indicada prova testemunhal por ambas as partes em litigio, não houve lugar à sua produção.

G) Por outra parte, a douta sentença é omissa e contraditória, porque tendo sido levantadas ques-
tões de direito e de facto, o processo só vai de vista ao Ministério Público, para depois o Juiz conhecer 
logo do pedido, se o processo fornecer os elementos necessários.

H) No presente caso, o Meritíssimo Juiz a quo afirma na douta sentença, pasme -se, que não sabe 
se tem todos os elementos necessários à decisão  - o Dig.mo Procurador da República não se pronunciou 
nesse sentido  -, pelo facto de não ter seguido o PEF para o Tribunal juntamente com o requerimento da 
reclamação apresentada nos termos dos artigos 276.º e ss do CPPT, mormente, do disposto no art.º 278.º, 
n.º 3, alínea d) do mesmo diploma legal.

I) Numa segunda questão prévia que igualmente se coloca, e conforme aflora o Meritíssimo Juiz a 
quo a fls. 6 da douta sentença recorrida, mas não no sentido que dá  - indeferimento liminar  -, a questão 
da única irregularidade encontrada que veio a conhecer na sentença recorrida  - não incorporação do 
processo de reclamação no PEF  - deveria ter sido conhecida, em nosso entender e em observância ao 
princípio da colaboração, na fase inicial do processo, isto é, quando o processo subiu ao Tribunal e 
nos termos do artº 19.º do CPPT e atento o disposto nos artigos 59.º da LGT e 266.º, n.º 1 do CPC por 
força do estatuído no art.º 2.º, alínea e) do CPPT.

J) Nesse sentido, consideramos estar igualmente perante uma ofensa aos princípios do inquisi-
tório e da celeridade processual, dado que nos parece evidente que cabia ao Meritíssimo Juiz a quo in 
casu ter notificado o órgão de execução fiscal para este informar e juntar aos autos os elementos que 
considerasse em falta e necessários à boa composição do litigio  - vide artigos 55.º e 58.º ambos da 
LGT e 10.º do CPA.

L) No âmbito do processo de reclamação dos actos do órgão de execução fiscal, cujo regime jurí-
dico vem previsto nos artigos 276.º a 278.º do CPPT, em regra, o Tribunal só conhece das reclamações 
quando o processo  - leia -se PEF  - lhe for remetido a final  - cfr. artº 278.º do diploma atrás citado.

M) E, no caso de se verificar a omissão dessa remessa, verificar -se -á, eventualmente, a irregula-
ridade processual encontrada na douta sentença recorrida, com a fundamentação e raciocínio jurídico 
ali explanados, sendo esse o sentido da jurisprudência indicada na douta sentença.

N) Todavia, no caso em apreço, verifica -se, em nosso entender, um regime excepcional, previsto 
nos números 3, 4, 5 e 6 do artº 278.º do CPPT, designadamente, quando estejamos perante  - como é o 
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caso presente  - um processo de reclamação que segue as regras dos processos urgentes e que se funda-
menta em prejuízo irreparável causado pela putativa determinação da prestação de garantia indevida 
ou superior à devida  - vd. art.º 278.º, n.º 3, alínea d) do CPPT.

O) Neste caso, o processo de reclamação do acto do órgão de execução fiscal não tem de ser in-
corporado no PEF  - vide no mesmo sentido Acórdão do TCA Sul, CT 2.º Juízo, datado de 18/11/2008, 
no rec. n.º 02595/08 e, igualmente, Acórdão do TCA Sul, CT 2.º Juízo, datado de 27/09/2005, no rec. 
n.º 00738/05  -, pois é um verdadeiro incidente da instância, com a mesma não se confundindo, cabendo 
ao reclamante juntar à sua PI todos os elementos de prova do alegado prejuízo irreparável e bem assim 
de que observou e mantém todos os requisitos legais previstos pelos quais deveria ter visto reconhecida 
a dispensa de garantia anteriormente requerida perante o órgão de execução fiscal.

P) Caso o Meritíssimo Juiz a quo tivesse considerado que lhe faltava tomar conhecimento de 
algum dos documentos presentes no PEF, tidos por indispensáveis à boa decisão da causa  - o que não 
se concede  -, deveria, em nossa opinião, ter notificado, na fase inicial do processo, atento o consignado 
no art.º 19º do CPPT, o serviço de finanças em causa para que este lhos transmitisse ou facultasse, 
em observância dos princípios do inquisitório e da celeridade a que se encontra obrigado, previstos, 
nomeadamente, nos artigos 55.º e 58.º da LGT, que no presente processo não observou.

Q) Subscreve -se, sobre essa matéria, a posição defendida por JORGE LOPES DE SOUSA in 
Código de Procedimento e Processo Tributário Anotado e Comentado, Volume II, Editora “Áreas 
Editora”, 5.ª Edição, na nota n.º 18 ao art.º 165.º do CPPT, quando diz “Este regime de nulidades, 
previsto neste Código, é mais restritivo do que o previsto no CPC (...). Esta diversidade de regimes 
não pode considerar -se materialmente inconstitucional, designadamente por violação do princípio 
da igualdade, consignado no artº 13º da CRP. Na verdade, o processo de execução fiscal é destinado 
apenas à cobrança de créditos do Estado e, em face do interesse público que ela tem para permitir ao 
Estado e a outras entidades públicas levar a cabo as tarefas que lhe são constitucionalmente atribuídas, 
justifica -se a utilização de um processo especial, despido de algum formalismo do processo civil e 
presumivelmente mais célere. A existência de interesse público subjacente à cobrança destes créditos, 
não existente em relação aos créditos de outras entidades, permite afirmar que não se está no processo 
de execução fiscal e no processo civil perante situações idênticas e, por isso, um tratamento distinto não 
poderá ofender o princípio da igualdade, que apenas poderia ser violado se se estivesse em situações 
substancialmente semelhantes.”

R) Porquanto ficou exposto, não se encontra praticada a irregularidade processual considerada 
na douta sentença proferida e ora recorrida, por a lei não impor a supra indicada incorporação do PEF 
em qualquer dos seus normativos e, também, tendo em atenção a letra do n.º do n.º 3 do art.º 278.º do 
CPPT, ab initio, quando expressa “o disposto no n.º 1 não se aplica... “nem a referida irregularidade se 
encontra prevista nos artigos 98.º e 165.º do CPPT.

U) Para além de que, somos de parecer que dos presentes autos constavam todos os elementos 
necessários a justa composição do litigio, não tendo os reclamantes manifestado ou declarado não es-
tarem devidamente notificados dos despachos proferidos pelo órgão de execução fiscal e atinentes ao 
pedido de dispensa de garantia requerido, muito embora os reclamantes não tivessem logrado provar 
o quanto vieram alegar em juízo.

V) De facto, José Martinho de Freitas Camacho e Andreia Patrícia de Sousa Fernandes, com 
os NIF ……………. e ………………….., respectivamente, apresentaram, nos termos do disposto 
nos artigos 276.º e ss do CPPT, reclamação do despacho do órgão de execução fiscal, datado de 
23/02/2011, a fls. dos presentes autos, proferido aquele no âmbito do processo de execução fiscal 
n.º 2810200301065688, a correr os seus termos no Serviço de Finanças do Funchal  - 1, para tanto 
invocando, apenas em sede da presente reclamação, prejuízo irreparável causado pela alegada ilegali-
dade da determinação da prestação de garantia, portanto, fizeram -no com fundamento no disposto no 
art.º 278.º, n.º 3, alínea d) do CPPT.

X) O despacho reclamado conheceu do requerimento que os ora reclamantes apresentaram, em 
09/02/2011, no Serviço de Finanças do Funchal  - 1, e pretendeu responder ao solicitado por meio do 
sobredito requerimento, apreciando, portanto, se os requisitos atinentes ao pedido de dispensa de pres-
tação de garantia, estariam, a final, in casu, verificados, tendo -se concluído pela ausência dos mesmos, 
como de seguida melhor se elencará.

Z) A reclamação em apreço insurge -se contra a decisão de indeferimento do pedido de dispensa 
da prestação de garantia do pagamento da dívida exequenda no PEF acima referenciado, tendo sido 
defendido a legalidade, suficiência e oportunidade do requerimento apresentado pelos revertidos/re-
clamantes, em 09/02/2011.

AA) Na verdade, os reclamantes aquando da apresentação do sobredito requerimento de pedido 
de dispensa da prestação de garantia, não alegaram, nem provaram, o apenas agora alegado prejuízo 
irreparável.

BB) Mais, somos de opinião, que ainda que o tenham feito já em sede de reclamação, não lograram 
fazer prova cabal do indicado prejuízo irreparável.
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CC) Na realidade os reclamantes/interessados deveriam indicar em que é que se concretiza esse 
prejuízo, mencionando as razões que levam a crer que existe uma séria probabilidade de esse prejuízo 
vir a acontecer caso não seja dispensado de prestar a garantia e fazendo disso prova.

DD) Para além disso, a manifesta falta de meios económicos para efeitos de prestação de garantia, 
no texto da lei, afere -se ou é revelada pela insuficiência de bens penhoráveis, o que igualmente não se 
verifica no presente caso, conforme indicado no despacho de indeferimento sub iudice e mantido na 
informação de 28/03/2011.

EE) Assim sendo, dadas as circunstâncias acima referenciadas, não se verificam, no caso em 
apreço, os pressupostos para deferir o pedido de dispensa da garantia, atento ao estatuído nas disposições 
conjugadas dos artigos 170.º, n.º 3 e 199.º, n.º 3, ambos do CPPT, e 52.º, n.º 4 da LGT.

FF) Por outra parte, dado se ter verificado não se estar perante a inexistência de bens penhoráveis, 
que cubram a totalidade da dívida exequenda e do acrescido, bem como da não dispensa de prestação 
de garantia, designadamente, quanto a este último aspecto, porque os reclamantes não reuniram, nem 
provaram a existência dos requisitos legais previstos para o efeito, nunca o órgão de execução fiscal 
poderia ter deferido o sobre dito pedido, devendo, portanto, o PEF prosseguir os seus trâmites até final 
(conforme, designadamente, artigos 165.º, 170.º, 195.º e 199.º todos do CPPT e 52.º, n.º 4 da LGT).

GG) Pelo exposto, ao decidir a assim, o Meritíssimo Juiz a quo violou claramente o disposto nos 
artigos 59.º, 55.º, 58.º todos da LGT; artigos 113.º, 278.º, n.º 3, 19.º, 97.º, 98.º, 165.º todos do CPPT; 
artigos 3.º, n.º 3 e 266.º, n.º 1 ambos do CPCivil e art.º 10.º do CPA.

HH) Devendo a douta sentença recorrida ser anulada e substituída por nova decisão que julgue a 
acção improcedente, por não provada, com consequente absolvição total do pedido.

2. Não houve contra -alegações.
1.3. O Ministério Público junto deste Tribunal emitiu parecer no sentido da procedência do recurso 

por entender que a nulidade invocada na decisão recorrida não é de conhecimento oficioso.
2. Na decisão recorrida equacionaram -se os seguintes factos:
a) José Martinho de Freitas Camacho, NIF …………….., e Andreia Patrícia de Sousa Fernandes, 

NIF ………………., foram citados no processo de execução fiscal n.º 2810200301065688, na qualidade 
de devedores subsidiários e que foi instaurado por dívidas da sociedade Madeira VER  - Importação e 
Exportação de Madeiras, Ld”;

b) A dívida exequenda é de €10.786,12;
c) Os ora reclamantes deduziram oposição à execução fiscal com fundamento em não se encon-

trarem provados os requisitos para se operar a reversão (doc. n.º 1 junto com a PI);
c) Em 21/01/2011 os reclamantes foram notificados para, em 15 dias, prestar garantia idónea;
d) Dentro do prazo de 15 dias os reclamantes requereram a dispensa de garantia, com fundamento 

em manifesta falta de meios económicos para a prestar e prejuízo irreparável (doc. n.º 2, junto com a PI);
e) Em 23 de Fevereiro de 2011, pelo Chefe do Serviço de Finanças Funchal -1 foi proferido 

despacho de indeferimento, que se dá por reproduzido para todos os efeitos legais, que recaiu sobre o 
requerimento dos reclamantes (doc. n.º 3, junto com a PI);

f) Em 2 de Março de 2011 os reclamantes foram notificados do despacho do Chefe do serviço 
de Finanças -I, que indeferiu o pedido de dispensa de prestação de garantia (doc. n.º 3 junto com a PI);

g) Sobre os imóveis registados em nome dos ora reclamantes incidem hipotecas (doc. n.º 4, junto 
com a PI);

h) Em 23 de Março de 2011 foi proferido despacho de remessa dos autos ao Tribunal (fls. 52, 
dos autos);

i) Em 28 de Março de 2011 foi elaborada uma informação sob o título “Reclamação da Decisão 
do Chefe do Serviço de Finanças” (doc. n.º 1 junto com a contestação);

j) Em 30 de Março de 2011, pelo Serviço de Finanças foi extraída uma certidão que se encontra 
junta a fls. 53 a 66, dos autos, que contém uma certidão de dívida, um aviso de citação, o requerimento 
dos ora reclamantes, uma declaração de rendimentos, um recibo de vencimento, uma informação da-
tada de 14 de Fevereiro de 2011, elaborada pelo serviço de finanças, o despacho ora impugnado e a 
notificação do mesmo;

l) Os presentes autos foram autuados neste tribunal em 27 de Abril de 2011.
3.1. A decisão recorrida anulou os actos processuais praticados no processo de reclamação que, 

nos termos do artigo 276º do CPPT, os recorridos efectuaram do despacho do órgão de execução fiscal 
que lhes indeferiu o pedido de dispensa da prestação de garantia.

E fê -lo com os seguintes fundamentos: (i) a reclamação judicial de actos do órgão da execução 
fiscal deve ser incorporada no próprio processo de execução fiscal e não autuada em separado, (ii) a 
falta dessa incorporação constitui nulidade processual susceptível de influir na decisão da causa; (iii) tal 
nulidade assume gravidade idêntica à falta de informações oficiais prevista no art. 98º, n.º 1 do CPPT, 
pelo que é de conhecimento oficioso.

Após invocar a nulidade processual por falta de notificação do parecer do Ministério Público, a 
recorrente discorda dessa decisão pelos seguintes motivos: (i) a irregularidade da falta de incorporação 



2234

da reclamação no processo de execução fiscal deveria ter sido conhecida na fase inicial do processo; 
(ii) é uma ofensa aos princípios do inquisitório e da celeridade o facto do órgão de execução fiscal não 
ter sido notificado para juntar aos autos os elementos em falta; (iii) nos processos de reclamação que 
seguem as regras dos processos urgentes, o processo de execução fiscal não precisa de subir ao tribunal 
(iv) a irregularidade da falta de incorporação da reclamação no processo de execução fiscal não está 
prevista nos artigos 98º e 165º do CPPT; (v) o processo contem todos os elementos necessários para a 
questão que importa decidir.

3.2. Comecemos pela questão prévia da falta de notificação do parecer do Ministério Público.
No esquema processual fixado na lei para a reclamação de actos dos órgãos de execução fiscal, o Minis-

tério Público é ouvido na fase antecedente ao conhecimento da reclamação (cfr. n.º 2 do art. 278º do CPPT).
A lei não prevê a notificação do parecer do Ministério Público quer ao reclamante quer ao re-

presentante da Fazenda Pública. Para o processo de impugnação essa notificação está prevista apenas 
quando no parecer se suscite «questão que obste ao conhecimento do pedido» (cfr. art. 113º n.º 2 e 
121º n.º 2 do CPPT). Mas, na opinião da recorrente, a omissão dessa notificação constitui violação do 
princípio do contraditório consignado designadamente nos artigos 20º, n.º 4 e 202º, n.º 1 e 2 da CRP 
e 3º e 3º -A do CPC.

Impõe -se, desde já, esclarecer que a recorrente não invoca uma das nulidades de sentença taxati-
vamente indicadas no art. 668º. n.º 1 do CPC, mas sim uma nulidade processual, ou seja, um desvio do 
formalismo processual prescrito na lei, determinante de invalidade de acto processual, no caso, nulidade 
atípica ou inominada, cuja regulamentação genérica consta do art. 201º, n.º 1 do referido código.

O esclarecimento não pode deixar de ser feito, porque, se a omissão cometida ao nível da tramita-
ção processual anterior à peça decisória não constitui vício próprio da decisão, não se subsumindo em 
qualquer das nulidades previstas no art. 668º, então a reacção contra tal ilegalidade só podia ocorrer 
através do incidente de reclamação perante o juiz do processo, com o regime previstos nos art. 205º e 
ss do CPC. Quando a infracção processual não está, ainda que de forma implícita, coberta por qualquer 
despacho judicial, o meio próprio para reagir é a reclamação e não o recurso.

Ora, a eventual nulidade da falta de notificação do parecer do Ministério Público não foi arguida 
perante o juiz a quo no prazo de 5 dias a contar da notificação da decisão recorrida. Por se tratar de 
um processo urgente (art. 278º n.º 3 e 5 do CPPT), o prazo geral de 10 dias para se invocar nulidades 
processuais é reduzido a metade (cfr. art. 147º, n.º 2 do CPTA ex vi, art. 2º, alínea c) do CPPT e art. 153º 
do CPC), o que significa que, a haver nulidade, a mesma se encontra sanada.

Apesar disso, não pode deixar de se seguir a corrente jurisprudencial consolidada no contencioso 
administrativo segundo a qual “a notificação do parecer do Ministério Público, para garantir o contraditó-
rio, só tem de existir quando, sem ele fique prejudicada, para uma das partes, a ampla discussão de todos 
os fundamentos de direito em que a decisão se possa basear, sendo injustificada a notificação quando no 
referido parecer não seja suscitada ou abordada qualquer questão nova” (cfr. Acs. do STA  - Pleno, de 
4///01, rec. n.º 47621; de 21/2/02, no rec. n.º 4096; de 8/5/03, rec. n.º 44196).

Não parece que fosse sequer necessário discutir se o Ministério Público é ou não parte no processo 
ou se a reclamação tem natureza objectiva ou subjectiva para, a partir das respostas dadas, se estender 
ou não o contraditório aos seus pareceres. Sendo um problema de regularidade de actos processuais 
é nessa sede que a resposta se deve encontrada. Ora, um dos princípios informadores da matéria de 
nulidades dos actos processuais é o da redução da nulidade à mera irregularidade do acto, sem con-
sequências, sempre que haja atingido o seu fim. Tal princípio está consagrado n.º 1 do artigo 201º do 
CPC, quando se dispõe que a prática de um acto que a lei não admita, bem como a omissão de um acto 
ou de uma formalidade que a lei prescreve, só produzem a nulidade quando a lei o declare ou quando 
a irregularidade cometida «possa influenciar no exame ou na decisão da causa». Não restam dúvidas 
que aqui estão incluídas todas as irregularidades ou desvios ao formalismo processual que atinjam o 
próprio contraditório. E se assim é, ter -se -á que ver, caso a caso, se a ausência de pronúncia das partes 
sobre o parecer do Ministério Público as prejudicou. Naturalmente que tal só acontece quando o parecer 
levanta questões novas nunca discutidas pelas partes até aí, as quais tiveram uma influência decisiva 
no desfecho da causa.

Ora, no caso do parecer que o Ministério Público emitiu sobre a legalidade da decisão reclamada 
que indeferiu o pedido de dispensa da prestação de garantia nenhuma questão nova foi suscitada em 
termos de merecer o contraditório.

3.3. A decisão recorrida oficiosamente conheceu da nulidade processual da falta de incorporação 
da reclamação no processo de execução fiscal.

Sobre essa decisão, a recorrente levanta três questões: (i) que a nulidade deveria ter sido apreciada 
na fase inicial do processo; (ii) que a reclamação sobre ao tribunal em separado do processo executivo 
(iii) que não é uma das nulidades insanáveis previstas nos arts. 98º e 165º do CPPT oficioso.

É evidente que, a admitir -se que a reclamação deve estar incorporada no processo de execução 
fiscal, o momento processual mais adequado para sanar tal irregularidade deve ser o da sua apresentação 
em tribunal. Assim se deduz do artigo 19º do CPPT quando estabelece que o tribunal para onde subir 
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o processo, «se nele verificar qualquer deficiência ou irregularidade que não possa ser sanar, mandá-
-lo -á baixar para estas serem supridas». Ao constatar -se que a reclamação foi remetida pelo serviço 
de finanças desacompanhada do processo de execução fiscal, duas atitudes poderiam ser tomadas 
nessa fase: (i) ordenar -se a baixa da reclamação para ser junta ao processo e devolvida novamente; (ii) 
solicitar -se aos serviços de finanças a remessa do processo de execução fiscal, para nele ser incorporada 
a reclamação. Seja pelo disposto naquele artigo 19º, seja em concretização do princípio da colabora-
ção processual previsto no n.º 3 do art. 99º da LGT e n.º 2 do art. 13º do CPPT, era sempre possível e 
desejável que uma deficiência daquela espécie fosse imediatamente reparada.

Mas não se diga, como deixa transparecer a recorrente, que o facto de nada se ter dito no despacho 
liminar que recebeu a reclamação se terá feito caso julgado formal sobre a omissão da incorporação da re-
clamação na execução fiscal e que por isso, já não era possível anular o processado com esse fundamento.

É que, para efeito de caso julgado, não se pode ficcionar o silêncio ou a passividade do juiz 
como uma decisão judicial que admite a reclamação em processo autónomo. Não existindo qualquer 
despacho nesse sentido, o silêncio apenas pode configurar uma omissão de acto processual, a qual não 
se pode converter em caso julgado, pois a reacção contra a ilegalidade dessa omissão é a arguição ou 
reclamação da nulidade e não o recurso. A máxima tradicional «dos despachos recorre -se, contra as 
nulidades reclama -se» (cfr. Alberto Reis, Comentário ao Código de Processo Civil, Vol. 2º, pág. 507) 
impede que se forme caso julgado sobre uma infracção processual não coberta por despacho judicial. 
Se não chega a existir uma decisão, é evidente que não está nem pode estar em causa o princípio da 
imodificabilidade, que constitui a essência do caso julgado. Por isso, enquanto não for proferida deci-
são, com a qual fica esgotado o poder jurisdicional (art. 666º do CPC), não estava o juiz impedido de 
exarar os despachos que houver de dar para prosseguimento do processo.

3.4. A questão fulcral é saber se a reclamação que segue a forma dos processos urgentes deve 
“subir” ao tribunal nos próprios autos do processo de execução fiscal ou em separado.

Não se vê que os serviços de finanças tenham autuado e registado a reclamação em processo 
próprio diferente do processo de execução fiscal. Apresentada a reclamação, foi emitido um despacho a 
ordenar a remessa a tribunal, juntamente com os “elementos necessários”, o que foi feito com a junção 
de uma certidão de vários documentos do processo de execução.

Regra geral, a reclamação judicial de actos do órgão da execução fiscal deve ser incorporada no 
próprio processo de execução fiscal. É o que resulta literalmente da alínea d) do art. 101º da LGT, da 
alínea n) do n.º 1 do art. 97º e do n.º 1 do art. 278º do CPPT. Como aí se diz, a reclamação é efectuada 
«no próprio processo» e o tribunal só a conhecerá quando, depois de realizada a penhora e a venda, 
«o processo lhe for remetido a final». A lei configura -a como uma “questão incidental”, com fins li-
mitados à apreciação da legalidade de um acto do órgão de execução fiscal, que surge no decurso do 
processo executivo, sem autonomia processual. Se, em regra, a reclamação sobe a tribunal no final 
da causa, compreende -se que nessa fase se remeta a tribunal o próprio processo onde foi remetida a 
decisão reclamada. Em caso de provimento da reclamação, anular -se -ão todos os trâmites subsequen-
tes conexionados com o acto reclamado e por isso mesmo pode interessar conhecer a influência que a 
ilegalidade praticada tem no conjunto de actos processuais que se lhes seguiram.

A lei prevê, contudo, reclamações que pela sua natureza não podem aguardar o decurso do pro-
cesso executivo, sob pena de se causar “prejuízo irreparável» ao executado ou, numa interpretação 
jurisprudencial mais alargada, de se comprometer irremediavelmente o «efeito útil» da eventual sentença 
anulatória do acto reclamado. Nesses casos, que vêm referidos no n.º 3 do art. 278º do CPPT, a recla-
mação tem a natureza de processo urgente, e por conseguinte, «o órgão da execução fiscal fará subir a 
reclamação no prazo de oito dias», não se aplicando a norma do n.º 1 do mesmo artigo. Ou seja, se nos 
cingirmos à “letra da lei”, o que é remetido ao tribunal é apenas a «reclamação» e não todo o «processo» 
onde ela se incorpora. A interpretação gramatical parece indicar que nestes casos a reclamação será 
desentranhada dos autos e remetida ao tribunal, pois a lei apenas diz que o órgão da execução fiscal 
fará subir a reclamação, e não também o processo executivo. Com efeito, confrontando o n.º 1 com o 
n.º 4 do art.º 278.º do CPPT, onde se distingue “processo”, querendo -se referir ao processo executivo, 
da reclamação propriamente dita, conclui -se que a reclamação “subirá” em separado ao tribunal.

Parece -nos, em todo o caso, que essa conclusão não é tão segura como parece, porque se a re-
clamação tiver “efeito suspensivo”, não se vislumbra qual o interesse na tramitação da reclamação em 
separado da execução. Tal só se justificaria se a reclamação, sendo de conhecimento imediato, não 
prejudicasse a prossecução da execução fiscal.

Note -se, todavia, que não é fácil determinar a natureza jurídica deste meio processual, para daí 
se definir com mais rigor o respectivo regime jurídico. Se, por um lado, o n.º 2 do artigo 103º da LGT 
aponta mais no sentido de uma acção impugnatória, por outro, o artigo 278º do CPPT, não só parece 
diminuir o alcance da norma daquele artigo, como configura a reclamação como um verdadeiro recurso 
judicial. E daí que se possa questionar se o dito “efeito suspensivo” incide sobre o acto reclamado, 
impedindo a sua execução, ou sobre a marcha do processo, implicando que o mesmo não prossiga até 
à decisão da reclamação. E a resposta que se der pode não ser indiferente à determinação do “modo de 
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subida”, podendo questionar -se também se a reclamação é expedida a tribunal no próprio processo onde 
foi proferido ao acto reclamado, ou em separado, integrada com certidão extraída do processo principal.

3.5. Seja como for, no caso dos autos, o efeito suspensivo da reclamação projecta necessariamente 
os seus efeitos na suspensão da execução fiscal. A reclamação tem por objecto o acto que indeferiu o 
pedido de dispensa da prestação de garantia. Se esse acto está suspenso, então a execução fiscal não 
pode avançar para a fase da penhora enquanto não se decidir em definitivo sobre a legalidade do acto 
reclamado.

Admitindo -se, portanto, que a reclamação deveria estar incorporada no processo, coloca -se o 
problema das consequências que derivam do facto de ter sido remetida a tribunal uma reclamação 
desintegrada do processo executivo.

O desvio em relação ao formalismo processual prescrito na lei só configura nulidade processual 
se comprometer o exame e a discussão da causa. Não se tratando de uma das nulidades principais 
consagradas nos arts. 98.º e 165º do CPPT, é à luz do regime do art. 201.º e segs. do CPC que se deve 
aferir se estamos perante uma irregularidade processual susceptível de ser qualificada como nulidade 
secundária. Nesta matéria, o princípio geral já acima referido é o de que «a prática de um acto que a lei 
não admita, bem como a omissão de um acto ou de uma formalidade que a lei prescreva, só produzem 
nulidade quando a lei o declare ou quando a irregularidade cometida possa influir no exame ou na 
decisão da causa».

No caso sub judice, não se vê em que medida a instrução, a discussão e a decisão da reclamação 
ficou prejudicada com a falta dos elementos constantes do processo executivo. Nem se pode equiparar 
essa falta à “falta de informações oficiais” passível de nulidade insanável, nos termos da alínea b) do 
art. 98º do CPPT.

Desde logo, porque a maior parte desses elementos, senão todos, está junta à reclamação, pois os 
serviços de finanças, juntamente com a reclamação, remeteram uma certidão (doc. de fls. 53 a 66) que 
contém a certidão de dívida, o aviso de citação, o requerimento dos reclamantes, uma declaração de 
rendimentos, um recibo de vencimento, uma informação datada de 14 de Fevereiro de 2011, elaborada 
pelo serviço de finanças, o despacho ora impugnado e a notificação do mesmo.

Depois, porque incumbe ao reclamante fundamentar de facto e de direito o pedido de isenção da 
prestação de garantia «instruído com a prova documental necessária» (cfr. n.º 3 do art. 170º da CPPT). 
É com base nessa prova que o tribunal vai fiscalizar se o órgão de execução fiscal avaliou e verificou 
correctamente os pressupostos da dispensa da prestação da garantia. O mérito da reclamação depende 
da prova que os reclamantes façam do “prejuízo irreparável” causado pela prestação da garantia ou da 
“manifesta falta de meios económicos” revelada pela inexistência ou insuficiência de bens penhoráveis 
para pagamento da dívida exequenda, desde que tal não resulte da sua responsabilidade (cfr. n.º 4 do 
art. 52º da LGT). E se assim é, não se vê como é que a posição processual dos reclamantes ou o con-
traditório possam ficar afectados com a falta dos restantes elementos do processo executivo.

Finalmente, importa reconhecer que se o juiz a quo considerava existir deficit de instrução, e 
que tal se devia à falta da execução fiscal, não estava impedido de realizar ou ordenar oficiosamente 
todas as diligências que se lhe afigurassem úteis para a conhecer a verdade relativamente aos factos 
alegados ou de que oficiosamente podia conhecer (cfr. n.º 1 do art. 99º do CPPT). Em concretização 
deste princípio inquisitório sempre se poderia solicitar os elementos em falta, caso fossem necessários 
à decisão da reclamação.

A sentença recorrida considerou que a falta de incorporação da reclamação no processo de exe-
cução fiscal constitui uma nulidade processual, mas não justifica em que medida essa irregularidade 
afecta a decisão de fundo a tomar sobre a reclamação. Diz que o conhecimento do processo de execução 
fiscal, através da certidão, «é muito limitado e fragmentado e, manifestamente, impede a apreciação 
conscienciosa das questões da legalidade dos actos praticados nesse processo pelo órgãos da execução 
fiscal». Mas apenas está em discussão o acto que indeferiu o pedido de dispensa da garantia, sendo 
certo que sobre esse acto consta dos autos todo o procedimento em que o mesmo foi praticado. Nada 
se tendo dito sobre quais as diligências probatórias necessárias, fica -se sem saber quais eram, na óptica 
do juiz a quo, as peças e actos processuais da execução fiscal que têm a ver com a apreciação da prova 
dos factos alegados na reclamação e cuja ausência constitui uma violação do contraditório.

A sentença não explica pois como é que aquele vício formal tem influência na apreciação do pre-
juízo irreparável ou na manifesta a falta de meios económicos dos oponentes. Para que a irregularidade 
pudesse ser qualificado como nulidade processual era necessário que a sentença especificasse quais 
os elementos do processos executivo cuja falta influi na decisão da reclamação. Como não o fez, nem 
se vislumbra quais sejam esses elementos, a nulidade reduz -se a mera irregularidade, sem quaisquer 
consequências.

A irregularidade não foi arguida pelos reclamantes, aqueles a quem mais podia interessar a incor-
poração da reclamação na execução fiscal. Não pode deixar de impressionar que, estando o processo na 
fase de decisão final, se venha a anular oficiosamente todo o processado, fazendo regressar a reclamação 
aos serviços de finanças para ser incorporada na execução fiscal, após o que se repetirão todos os actos 
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anulados. Este caminho, que valoriza excessivamente os preceitos formais em detrimento da decisão de 
mérito, tem vindo a ser rejeitado, como comprova o artigo 7º do CPTA ou o artigo 288º n.º 3 do CPC, 
que apontam para uma aplicação das normas processuais no sentido de promover a emissão de pronún-
cias de mérito e de evitar situações de denegação de justiça, designadamente por excessivo formalismo.

4. Pelo exposto, acordam os juízes da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo em conceder provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida, e ordenar a baixa do 
processo para prosseguir, se nada mais obstar.

Sem custas.

Lisboa, 30 de Novembro 2011. — Lino Ribeiro (relator) — Casimiro Gonçalves — Ascensão 
Lopes. 

 Acórdão de 30 de Novembro de 2011.

Assunto:

Sucessão de leis no tempo. Prescrição. Interrupção da prescrição. Suspensão da 
prescrição.

Sumário:

 I — Em face da sucessão no tempo de diferentes prazos de prescrição, impõe -se convo-
car a regra estabelecida no n.º 1 do artigo 297º do CCivil, de acordo com a qual 
deverá aplicar -se o prazo mais curto, que se conta a partir da entrada em vigor 
da nova lei, a não ser que, segundo a lei antiga, falte menos tempo para o prazo 
se completar.

 II — As causas de interrupção da prescrição que tenham ocorrido antes da alteração 
ao n.º 3 do artigo 49º da LGT, introduzida pela Lei 53 -A/2006, produzem os efeitos 
que a lei vigente no momento em que elas ocorreram associava à sua ocorrência: 
eliminam o período de tempo anterior à sua ocorrência e obstam ao decurso do 
prazo de prescrição, enquanto o respectivo processo estiver pendente ou não estiver 
parado por mais de um ano por facto não imputável ao contribuinte.

 III — Por força do disposto no artigo 91º da Lei n.º 53 -A/2006, de 29/12, a revogação 
do n.º 2 do artigo 49º da LGT opera relativamente aos prazos de prescrição em 
curso que tenham sido objecto de interrupção em que, no dia 1/1/2007, ainda não 
tenha decorrido o período superior a um ano de paragem do processo por facto 
não imputável ao sujeito passivo.

Processo n.º 1012/11 -30.
Recorrente: José Fernandes Pereira.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Casimiro Gonçalves.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

RELATÓRIO
1.1. José Fernandes Pereira, com os demais sinais dos autos, recorre da sentença que, proferida 

pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra, julgou improcedente a reclamação deduzida contra 
a decisão proferida pelo Chefe do Serviço de Finanças de Guimarães 1, a qual indeferiu o pedido de 
declaração de prescrição das dívidas exequendas (IRS dos anos de 1997 e 1998).

1.2. O recorrente termina as alegações formulando as conclusões seguintes:
1. O Meritíssimo Juiz do Tribunal a quo julgou improcedente a reclamação apresentada pelo 

Recorrente.
2. O Recorrente requereu, em sede de Reclamação, que as dívidas fiscais referentes a IRS de 

1997 e 1998 (Processos de Execução Fiscal n.º 0418200001042858 e n.º 0418200101004468) fossem 
declaradas prescritas, arquivando -se e extinguindo -se os respectivos processos de execução fiscal;

3. A fundamentação da douta sentença baseou -se na aplicação do art. 90º da Lei 53 -A/2006, de 
29 de Dezembro, que revogou o artigo 49º n.º 2 da LGT.

4. Sucede que, o Recorrente não se pode conformar com tal fundamentação.
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5. É entendimento do Recorrente que tal norma não pode ser aplicada ao caso sub judice, uma 
vez que já tinha ocorrido causa de interrupção da prescrição, que degenerou em suspensão, estando a 
decorrer a contagem do prazo de paragem.

6. Aliás, já tinham decorrido 165 dias.
7. Isto é, os art. 90º e 91º da Lei 53 -A/2006, de 29 de Dezembro, só podem ser aplicados aos casos 

em que não se tenha verificado nenhuma causa de interrupção ou suspensão da prescrição e que esteja 
a correr normalmente, ou seja, em que a dívida não tenha mais de um ano de existência.

8. O que não é caso aqui em apreço!
9. Para além disso, é entendimento do Recorrente, salvo o devido respeito por opinião contrária, 

que o art. 91º da Lei 53/2005 (53 -A/2006), de 29 de Dezembro é inconstitucional, por violar o Princí-
pio da Não Retroactividade da Lei Fiscal e o Princípio de Confiança e da ideia do Estado de Direito.

10. Aliás, o Tribunal Constitucional considerou que o legislador não poderá impor a retroactividade 
das leis fiscais para, dessa forma, corrigir o mau desempenho da máquina fiscal e o défice das contas 
públicas, obtendo receita fiscal.

Termina pedindo a procedência do recurso e que se anule a sentença recorrida, declarando pres-
critas as dívidas fiscais de IRS de 1997 e 1998.

1.3. Não foram apresentadas contra alegações.
1.4. O MP emite Parecer, nos termos seguintes:
«Questões a decidir:
Se, conforme reclamação efectuada, as dívidas fiscais referentes a IRS de 1997 e 1998 (Processos 

de Execução Fiscal n.º 041820000142858 e n.º 04182001004468), encontram prescritas.
Se o art. 91º da Lei n.º 53 -A/06 ((1) Tal o que parece decorrer do alegado da conclusão 7, apesar 

dessa norma vir referida na conclusão 9 como sendo da Lei 53/2005, da mesma data), de 29 de Dezembro, 
que foi aplicado a dívida relativamente à qual se decidiu que tinha ocorrido causa de interrupção ou de 
suspensão, e tendo a mesma mais de um ano de existência, é inconstitucional por violar os princípios 
da não retroactividade da lei fiscal, e da confiança e do Estado de Direito. ((2) Opta -se por colocar 
autonomamente esta questão de constitucionalidade, em virtude da questão de constitucionalidade ter 
ínsita uma solução de direito que não decorre da simples aplicação do que resulta de normas legais, e 
admitindo -se que da recusa da aplicação de qualquer destas normas com esse fundamento, tenha ainda 
lugar recurso para o Tribunal Constitucional, nos termos do art. 70º da Lei Orgânica deste Tribunal.)

Trata -se de matéria de prescrição de dívida de imposto, relativamente à qual foi aplicado o regime 
decorrente de nova lei, com base no previsto no art. 12º do C. Civil.

Sendo que a matéria em causa não obtém cobertura directa no art. 12º da L.G.T., apesar desta 
disposição ter sido subordinada à epígrafe “aplicação da lei tributária no tempo”, afigura -se bem se ter 
decidido com base naquela disposição a que subsidiariamente há que recorrer.

Defendeu -se já em parecer que foi emitido serem aplicáveis as alterações ao art. 49º n.ºs 1 e 3 da 
L.G.T., com base no que resulta do n.º 2 do art. 90º da referida Lei n.º 53 -A/06, e com o sentido que 
resulta do art. 91º desta última, disposição que se mostra já transcrita a fls. 58.

Ora, foi no considerando de estar em curso os efeitos decorrentes da interrupção que foi provo-
cada pela citação efectuada a 19/7/06, ou seja, há menos de um ano à data da vigência da referida Lei 
n.º 53 -A/06, que produz efeitos desde 1/1/07, que se veio a decidir no sentido da prescrição não ter ocorrido.

Aliás, afigura -se que com a revogação do dito n.º 2 do art. 49º se quis de certa forma retomar 
o regime anterior que já constara do art. 34º n.º 3 do C.P.T., segundo o qual o efeito interruptivo de 
qualquer das respectivas causas cessava “se o processo estiver parado por período superior a um ano 
por facto não imputável ao sujeito passivo”.

Acontece que o recorrente vem ainda invocar que tal causa de interrupção “degenerou” numa causa 
suspensiva ((3) Assim, ainda na conclusão 5.), embora sem referir qualquer norma de que tal consta.

É certo que a transmutação em tal causa parece ainda resultar do disposto no n.º 4 do art. 49º da 
LG.T, na redacção dada ainda pela referida Lei n.º 53 -A/06.

Assim, e no âmbito da versão actual da L.G.T., já se decidiu que os elementos relevantes a con-
siderar para efeitos de interrupção e suspensão da prescrição são a dita citação e a garantia prestada 
relativamente a dívida fiscal, conforme consta do ac. do S.T.A. de 7/9/11, proferido no proc. 246/11 e 
reafirmado foi no ac. de 2 -11 -11 no proc. 0711/11.

É certo que a questão não tinha assim sido colocada na reclamação efectuada, apesar da mesma 
ter sido efectuada a 5/11/10, podendo sê -lo.

Contudo, atendendo a que é oficioso o conhecimento da prescrição, nos termos do art. 175º do 
C.P.P.T., afigura -se que poderá ser ainda de determinar a ampliação da matéria de facto com o que, 
quanto às referidas dívidas, conste a propósito da garantia, nos termos e para os efeitos dos arts. 49º 
n.º 3 e 52º da L.G.T., e 169º e 170º do C.P.P.T..

Nestes termos, parece que o recurso é de improceder, ou ser ainda de mandar ampliar a matéria 
de facto, o que implica que se anule o decidido, em conformidade com o previsto nos artigos 729º n.º 3 
e 730º do C.P.C..»
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1.5. Sem vistos, dada a natureza urgente do processo, cabe decidir.
FUNDAMENTOS
2. Na sentença recorrida julgaram -se provados os factos seguintes:
1  - No dia 24/11/2000, foi instaurado contra o reclamante o processo de execução fiscal 

n.º 0418200001042858, para cobrança de dívida de IRS, referente ao ano de 1998, no montante global 
de € 2.737,35 (cfr. fls. 5 dos autos).

2  - No dia 05/03/2001, foi instaurado contra o reclamante o processo de execução fiscal 
n.º 0418200101004468, para cobrança de dívidas de IRS, referentes aos anos de 1997 e 1998, no 
montante global de € 21.090,53 (cfr. fls. 34 dos autos).

3  - O reclamante foi citado para as execuções supra identificadas no dia 19/07/2006 (cfr. fls. 9 
dos autos).

4  - No dia 05/11/2010, o reclamante apresentou no Serviço de Finanças de Guimarães 1, um reque-
rimento a solicitar o reconhecimento da prescrição das dívidas exequendas (cfr. fls. 13 e ss. dos autos).

5  - Por despacho de 21/06/2011, do Senhor Chefe do Serviço de Finanças de Guimarães 1, foi 
indeferido aquele requerimento, por se considerar que as dívidas exequendas não se encontravam 
prescritas (cfr. fls. 16 a 18 dos autos).

6  - O requerente foi notificado dessa decisão em 27/06/2011 (cfr. fls. 19 e 20 dos autos);
7  - No dia 07/07/2011, foi apresentada a presente reclamação contra o referido despacho (cfr. 

fls. 21 dos autos).
3.1. A sentença recorrida considerou que as dívidas exequendas (IRS relativo aos anos de 1997 e 

1998) não estão prescritas, com a seguinte fundamentação:
Nos termos dos nºs. 1 e 2 do art. 34º do CPT (em vigor à data) o prazo de prescrição das dívidas 

em causa seria o de 10 anos, contado, desde 1/1/1998 e 1/1/1999, respectivamente.
Porém, dado que em 1/1/1999 entrou em vigor a LGT, que encurtou o prazo de prescrição para 8 

anos, é este, de acordo com o disposto no art. 297º do CCivil, o prazo de prescrição a considerar, com 
início a partir da data da entrada em vigor da nova lei. Assim, tal prazo completar -se -ia em 31/12/2006.

No entanto, a contagem do prazo pode ser influenciada por factos que a lei configura como causas 
de interrupção ou suspensão e, neste âmbito, serão relevantes os que estiverem previstos na lei vigente 
à data em que tiverem ocorrido, de acordo com o disposto no n.º 2 do art. 12º do CCivil.

Ora, tendo o reclamante sido citado para a execução em 19/7/2006, tal facto interrompeu a con-
tagem do prazo de prescrição, nos termos do n.º 1 do art. 49º da LGT.

Mas, por outro lado, o art. 90º da Lei n.º 53 -A/2006, de 29/12 (OE para 2007), revogou o n.º 2 
deste mesmo art. 49º da LGT, prescrevendo o art. 91º da mesma Lei que tal revogação se aplica a todos 
os prazos de prescrição em curso, objecto de interrupção, em que ainda não tenha decorrido o período 
superior a um ano de paragem do processo por facto não imputável ao sujeito passivo.

Ora, desde a interrupção da prescrição, ocorrida em 19/7/2006 até 1/1/2007 (data da entrada em 
vigor da dita Lei n.º 53 -A/2006, de 29/12) não se completou o período de um ano de paragem do pro-
cesso, pelo que a interrupção da prescrição ocorrida por força da citação manteve todos os seus efeitos.

Assim, no caso, para além do efeito instantâneo de inutilizar todo o tempo anteriormente decorrido, 
a citação tem ainda o efeito duradouro de obstar ao decurso da prescrição até ao trânsito em julgado da 
decisão que puser termo ao processo em que a citação é levada a cabo (arts. 326º, n.º 1 e 327º, n.º 1, 
do CCivil), pelo que as dívidas exequendas não se encontram prescritas.

3.2. Contra este entendimento se insurge o recorrente, alegando que as dívidas estão prescritas 
pois que no caso não há que aplicar o disposto no art. 90º da Lei n.º 53 -A/2006 (ou seja, será inda 
aplicável o disposto no revogado n.º 2 do art. 49º da LGT), uma vez que já tinha ocorrido causa de 
interrupção da prescrição, que degenerou em suspensão, estando a decorrer a contagem do prazo de 
paragem, tendo, aliás, decorrido já 165 dias. Isto é, os art. 90º e 91º da Lei 53 -A/2006, só podem ser 
aplicados aos casos em que não se tenha verificado nenhuma causa de interrupção ou suspensão da 
prescrição e que esteja a correr normalmente, ou seja, em que a dívida não tenha mais de um ano de 
existência, o que não é o caso.

E para além disso, o art. 91º da Lei 53 -A/2006 é inconstitucional, por violar o princípio da não 
retroactividade da lei fiscal e o princípio de confiança e da ideia do Estado de Direito.

3.3. Assim, em face das Conclusões do recurso e do teor do Parecer do MP, a questão a decidir 
é a de saber se ocorreu a prescrição das dívidas exequendas (IRS relativo aos anos de 1997 e 1998).

Vejamos.
4.1. O art. 34º do CPT dispunha o seguinte:
«1. A obrigação tributária prescreve no prazo de 10 anos, salvo se outro mais curto estiver fixado na lei.
2. O prazo de prescrição conta -se desde o início do ano seguinte àquele em que tiver ocorrido o 

facto tributário, salvo regime especial.
3. A reclamação, o recurso hierárquico, a impugnação e a instauração da execução interrompem 

a prescrição, cessando, porém, esse efeito se o processo estiver parado por facto não imputável ao 
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contribuinte durante mais de um ano, somando -se, neste caso, o tempo que decorrer após este período 
ao que tiver decorrido até à data da autuação.»

4.2. Em 1/1/1999 entrou em vigor a LGT, cujos arts. 48º e 49º, na sua redacção inicial, dispunham:

Artigo 48º

«Prescrição

1  - As dívidas tributárias prescrevem, salvo o disposto em lei especial, no prazo de oito anos 
contados, nos impostos periódicos, a partir do termo do ano em que se verificou o facto tributário e, 
nos impostos de obrigação única, a partir da data em que o facto tributário ocorreu.

2  - As causas de suspensão ou interrupção da prescrição aproveitam igualmente ao devedor prin-
cipal e aos responsáveis solidários ou subsidiários.

3  - A interrupção da prescrição relativamente ao devedor principal não produz efeitos quanto ao 
responsável subsidiário se a citação deste, em processo de execução fiscal, for efectuada após o 5º ano 
posterior ao da liquidação.»

Artigo 49º

«Interrupção e suspensão da prescrição

1  - A reclamação, o recurso hierárquico, a impugnação e o pedido de revisão oficiosa da liquidação 
do tributo interrompem a prescrição.

2  - A paragem do processo por período superior a um ano por facto não imputável ao sujeito 
passivo faz cessar o efeito previsto no número anterior, somando -se, neste caso, o tempo que decorrer 
após esse período ao que tiver decorrido até à data da autuação.

3  - O prazo de prescrição legal suspende -se por motivo de paragem do processo de execução 
fiscal em virtude de pagamento ou prestação legalmente autorizada, ou de reclamação, impugnação 
ou recurso.»

4.3. A Lei n.º 100/99, de 26/6, alterou os nºs. 1 e 3 deste art. 49º da LGT, os quais ficaram a ter 
a seguinte redacção:

«1  - A citação, a reclamação, o recurso hierárquico, a impugnação e o pedido de revisão oficiosa 
da liquidação do tributo interrompem a prescrição.

3  - O prazo de prescrição legal suspende -se por motivo de paragem do processo de execução 
fiscal em virtude de pagamento de prestações legalmente autorizadas, ou de reclamação, impugnação 
ou recurso.»

4.4. Posteriormente, a Lei n.º 55 -B/2004, de 30/12, alterou o n.º 1 daquele art. 48º da LGT, o qual 
ficou com a redacção seguinte:

«1  - As dívidas tributárias prescrevem, salvo o disposto em lei especial, no prazo de oito anos 
contados, nos impostos periódicos, a partir do termo do ano em que se verificou o facto tributário e, nos 
impostos de obrigação única, a partir da data em que o facto tributário ocorreu, excepto no imposto sobre 
o valor acrescentado e nos impostos sobre o rendimento quando a tributação seja efectuada por retenção 
na fonte a título definitivo, caso em que aquele prazo se conta a partir do início do ano civil seguinte 
àquele em que se verificou, respectivamente, a exigibilidade do imposto ou o facto tributário.»

4.5. Finalmente, a Lei n.º 53º -A/2006, de 29/12, veio alterar o citado art. 49º da LGT:
− tendo sido revogado o seu n.º 2 (revogação que se aplica a todos os prazos de prescrição em 

curso, objecto de interrupção, em que ainda não tenha decorrido o período superior a um ano de paragem 
do processo por facto não imputável ao sujeito passivo  - art. 91º da Lei n.º 53 -A/2006, de 29/12);

− tendo sido alterada a redacção do seu n.º 3;
− e tendo sido aditado o actual n.º 4.
Assim a actual redacção desse preceito é a seguinte:
«1  - A citação, a reclamação, o recurso hierárquico, a impugnação e o pedido de revisão oficiosa 

da liquidação do tributo interrompem a prescrição.
2  - Revogado
3  - Sem prejuízo do disposto no número seguinte, a interrupção tem lugar uma única vez, com o 

facto que se verificar em primeiro lugar.
4  - O prazo de prescrição legal suspende -se em virtude de pagamento de prestações legalmente 

autorizadas, ou enquanto não houver decisão definitiva ou passada em julgado, que puser termo ao 
processo, nos casos de reclamação, impugnação, recurso ou oposição, quando determinem a suspensão 
da cobrança da dívida.»

5.1. A sentença considera que, por aplicação das regras previstas no art. 297º do CCivil, é aplicável 
o prazo de prescrição de 8 anos constante do n.º 1 do art. 48º da LGT e não o de 10 anos constante do 
art. 34º do CPT.
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E o recorrente não contesta esta conclusão.
E, assim é, na verdade.
Com efeito, por um lado, as regras do art. 297º do CCivil aplicam -se directamente às leis que 

alteram prazos (embora já não se apliquem às leis que alteram causas de suspensão ou interrupção 
 - estas não são leis que alterem prazos e para elas vale a regra de aplicação no tempo constante do n.º 2 
do art. 12º do CCivil: os efeitos jurídicos de factos que para tal relevem, são determinados pela lei 
vigente no momento em que eles ocorrem (cfr. Jorge Lopes de Sousa, Sobre a Prescrição da Obrigação 
Tributária, Notas Práticas, 2ª ed., 2010, pp. 92 e 103).

Por outro lado, a determinação do prazo de prescrição a aplicar faz -se no momento da entrada 
em vigor da nova lei, ou seja, a «determinação do prazo a aplicar depende do tempo que faltar para a 
prescrição se completar à face de ambas as leis, considerando o momento da entrada em vigor da lei 
nova». Quando esta entra em vigor falta a totalidade do tempo que ela prevê; por isso o que é necessário 
é calcular «o tempo que, nesse momento, falta para a prescrição à face da lei antiga. Se faltar menos 
tempo do que o previsto no novo prazo, é de aplicar o prazo da lei antiga». E esta contagem do prazo 
que falta faz -se, por um lado, «considerando tudo o que consta da lei antiga (início, causas de suspensão 
e de prescrição) como se depreende do texto da parte final do n.º 1 do art. 297º do CPPT» mas, por 
outro lado, faz -se «sem ponderar a interferência de causas de suspensão ou interrupção da prescrição 
que possam vir a ocorrer na vigência da lei nova, só constatáveis a posteriori» − ou seja, para a deter-
minação do prazo a aplicar o tempo que releva é o tempo que falta em abstracto. (1)

No caso dos autos, estando em causa dívidas de IRS reportadas aos anos de 1997 e 1998, o prazo 
de prescrição (10 anos) contava -se, à luz dos nºs. 1 e 2 do art. 34º do CPT, desde o início do ano seguinte 
ao da ocorrência dos respectivos factos tributários.

Assim, à luz do regime previsto no CPT, quando entrou em vigor a lei nova (LGT), em 1/1/1999, 
tinha decorrido, em relação ao IRS de 1997, apenas 1 ano (não tendo, entretanto, ocorrido qualquer 
facto interruptivo ou suspensivo desse prazo prescricional em questão) e, assim, faltavam 9 anos para 
aquele prazo de 10 anos se completar; já em relação ao IRS de 1998, faltava a totalidade do prazo de 
10 anos para a prescrição se completar.

Não há dúvida, portanto, que o prazo que é aplicável é o de 8 anos previsto na nova lei (LGT) 
pois desde a data de entrada em vigor desta (data que é o momento relevante para a determinação do 
prazo de prescrição a aplicar) faltam, à luz das normas dela constantes, apenas 8 anos para a prescrição 
se consumar (cfr. n.º 1 do art. 48º da LGT).

5.2. Assente que é, no caso, aplicável o prazo de 8 anos previsto no n.º 1 do art. 48º da LGT, 
vejamos, então, se esse prazo de prescrição já ocorreu.

Vem provado que:
─ No dia 24/11/2000, foi instaurado o processo de execução fiscal n.º 0418200001042858, para 

cobrança de dívida de IRS, referente ao ano de 1998;
─ No dia 5/3/2001, foi instaurado o processo de execução fiscal n.º 0418200101004468, para 

cobrança de dívidas de IRS, referentes aos anos de 1997 e 1998.
─ O reclamante foi citado para tais execuções, no dia 19/7/2006.
─ No dia 5/11/2010 foi apresentado no Serviço de Finanças requerimento pedindo o reconheci-

mento da prescrição das dívidas exequendas, pedido que foi indeferido por despacho de 21/6/2011, 
notificado ao reclamante em 27/6/2011.

5.3. Os processos de execução foram, portanto, instaurados já na vigência da LGT.
Instauração esta que, à face da LGT, não constituía já facto interruptivo da prescrição [contra-

riamente ao que sucedia no âmbito da vigência do art. 34º do CPT, no domínio da LGT a instauração 
da execução deixou de constituir facto interruptivo da prescrição (na redacção original do n.º 1 do 
art. 49º da LGT a prescrição interrompia -se apenas com a dedução de reclamação, recurso hierárquico, 
impugnação e pedido de revisão oficiosa da liquidação) mas posteriormente, com a alteração que a Lei 
n.º 100/99, de 26/7, introduziu no n.º 1 do art. 49º da LGT, a citação passou, porém, a constituir facto 
interruptivo da prescrição].

No caso dos autos, a citação do recorrente ocorreu em 19/7/2006.
E anteriormente a essa data não consta ter ocorrido qualquer outra causa de interrupção (ou de 

suspensão).
Assim, até 19/7/2006 (data da citação) não se completara ainda o prazo de prescrição (8 anos) 

pois tinham decorrido, desde 1/1/1999, 7 anos, 6 meses e 18 dias.
Ora, tendo o prazo sido interrompido (pela citação) nessa data de 19/7/2006, e dado que se trata de 

uma causa de interrupção da prescrição que ocorreu antes da alteração que a Lei n.º 53 -A/2006 intro-
duziu no n.º 3 do art. 49º da LGT, produz os efeitos que a lei vigente no momento em que ela ocorreu 
associava à sua ocorrência (elimina o período de tempo anterior à sua ocorrência e obsta ao decurso do 
prazo de prescrição, enquanto o respectivo processo estiver pendente ou não estiver parado por mais 
de um ano por facto não imputável ao contribuinte).
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É certo que, no caso, desde a data em que ocorreu a citação (19/7/2006) até à data em que o 
recorrente apresentou (em 5/11/2010) requerimento pedindo a declaração de prescrição das dívidas o 
processo esteve parado.

Só que esta paragem já não tem o efeito de transformar o efeito interruptivo decorrente da citação 
em efeito suspensivo decorrente da paragem do processo por mais de um ano por facto não imputável 
ao contribuinte: é que, como bem se diz na sentença, tendo a Lei n.º 53/ -A/2006, de 29/12, e entrada 
em vigor em 1/1/2007, revogado o n.º 2 do art. 49º da LGT, essa degeneração do efeito interruptivo em 
efeito suspensivo já não ocorreu, uma vez que à data da entrada em vigor desta alteração do art. 49º da 
LGT, ainda não tinha decorrido o prazo de um ano iniciado após a data em que ocorrera o facto com 
capacidade interruptiva (a citação – ocorrida em 19/7/2006). Ou seja, desde esta data e até à entrada 
em vigor da nova lei não chegou a decorrer o prazo de um ano de paragem do processo, para que o 
efeito interruptivo se tivesse transmutado em efeito suspensivo do prazo, à luz do, entretanto, revogado 
n.º 2 do art. 49º da LGT.

Daí a não aplicabilidade do disposto no art. 91º da dita Lei n.º 53 -A/2006, de 29/12 (que estabelece 
que a revogação daquele n.º 2 do art. 49º da LGT se aplica a todos os prazos de prescrição em curso, 
objecto de interrupção, em que ainda não tenha decorrido o período superior a um ano de paragem do 
processo por facto não imputável ao sujeito passivo).

5.4. O recorrente sustenta, contudo, que este art. 91º é aplicável, uma vez que desde a instauração 
da execução até à data da citação decorrera já aquele prazo de um ano.

Mas carece de razão legal.
Com efeito, como supra se disse, desde a instauração das execuções até à data da citação o prazo 

nunca esteve interrompido nem esteve suspenso. Portanto, nunca poderia concluir -se pela verificação de 
qualquer causa interruptiva do prazo de prescrição que tivesse degenerado em causa suspensiva desse 
mesmo prazo de prescrição, pelo facto de o processo ter estado parado por mais de um ano. Tanto que, 
como supra também se viu, se considerou terem decorrido, desde 1/1/1999 e até à data da citação, 7 
anos, 6 meses e 18 dias, ou seja, a totalidade do prazo decorrido (sem descontar o tempo equivalente 
a um ano antes da invocada transmutação do prazo em suspensivo).

Daí que, por não ter em conta que a citação, como facto interruptivo que é, tem como efeito 
próprio a inutilização de todo o prazo anteriormente decorrido, não possa proceder o entendimento do 
recorrente, sendo, antes, de confirmar, o julgado recorrido.

5.5. E também não se vê que o art. 91º da Lei 53 -A/2006, na interpretação acolhida na sentença, 
padeça da alegada inconstitucionalidade, por violação do princípio da não retroactividade da lei fiscal 
e do princípio da confiança e da ideia do Estado de Direito, pois que, além de o recorrente não espe-
cificar quaisquer razões que concretamente susbstanciem tal violação, também não vislumbramos, no 
caso dos autos, nenhuma aplicação retroactiva da citada norma (como se disse, a situação prevista na 
norma verificou -se já na respectiva vigência desta).

5.6. Diga -se, finalmente, que, face à factualidade constante do Probatório, à circunstância de no 
próprio despacho proferido Chefe do Serviço de Finanças de Guimarães 1 (a fls. 16) constar que «Os 
presentes autos estiveram parados, por facto não imputável ao executado, desde a data de autuação de 
cada um deles até 19 de Julho de 2006», bem como ao anteriormente exposto, não se vê que seja caso 
de determinar a ampliação da matéria de facto com o que, quanto às dívidas exequendas, eventualmente 
conste a propósito da garantia, nos termos e para os efeitos dos arts. 49º n.º 3 e 52º da LGT, e 169º e 
170º do CPPT, nos termos promovidos pelo MP.

DECISÃO
Nestes termos acorda -se em, negando provimento ao recurso, confirmar a sentença recorrida.
Custas pelo recorrente.

Lisboa, 30 de Novembro de 2011. — Casimiro Gonçalves (relator) — Ascensão Lopes — Pedro 
Delgado.

(1) (Cfr. autor e local citado pp. 94 a 96.
Aliás, como o mesmo autor também refere (ob. cit. p. 118), a solução do problema de aplicação da lei no tempo «depende 

do momento em que ocorrer o facto interruptivo e não da eventualidade de, à face das regras do art. 297º do CC, ser aplicável 
o regime do CPT ou da LGT, no que concerne à duração do prazo de prescrição». Assim, pode concluir -se que a aplicação de 
diferentes regimes no tocante aos prazos prescricionais não determina a aplicação de um ou outro regime em bloco, porquanto 
o art. 297º só manda aplicar o prazo prescricional mais curto, e não as disposições legais que regem os termos em que esse 
prazo se conta e tudo o mais que releva para o seu curso (cfr. o ac. do STA, de 19/1/2011, rec. n.º 629/09). 
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 Acórdão de 7 de Dezembro de 2011.

Assunto:

Falta de citação. Nulidade. Caducidade do direito à oposição.

Sumário:

 I — A falta de citação constitui nulidade insanável em processo de execução fiscal, 
quando possa prejudicar a defesa do interessado (al. a) do n.º 1 do art. 165º do 
CPPT), a qual pode ser arguida em qualquer estado do processo, enquanto não 
deva considerar -se sanada e conhecida oficiosamente (cfr. n.º 4 do artigo 165º do 
CPPT, bem como a alínea a) do artigo 194º e o n.º 2 do artigo 204º, ambos do CPC).

 II — Não pode ser considerado ou interpretado como citação o acto que visa apenas 
transmitir ao cônjuge do executado o conhecimento de que os bens penhorados 
no processo de execução fiscal em que é executado o respectivo cônjuge iam ser 
postos à venda por propostas em carta fechada.

 III — Pode conhecer -se da falta ou nulidade da citação no processo de oposição à exe-
cução fiscal se tal conhecimento for necessário para apreciar qualquer questão 
que deva ser apreciada na oposição, isto é, será possível o conhecimento inci-
dental da nulidade quando a questão da sua existência seja uma questão prévia 
relativamente a qualquer questão incluída no âmbito da oposição.

Processo n.º 172/11 -30.
Recorrente: Maria da Conceição Gomes Ferreira.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Casimiro Gonçalves.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

RELATÓRIO
1.1. Maria da Conceição Gomes Ferreira, com os demais sinais dos autos, recorre da sentença que, 

proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, absolveu da instância a Fazenda Pública, por 
julgar procedente a excepção da caducidade do direito de deduzir a oposição que aquela interpusera 
contra a execução fiscal n.º 1902 -01/102469.8 e aps., instaurada contra o seu cônjuge, Abel da Fonseca 
Pereira, por dívidas de IVA referentes aos anos de 2000, 2001 e 2003.

1.2. A recorrente termina as alegações formulando as conclusões seguintes:
1. Tendo a oponente, ora recorrente, sido citada, na qualidade de cônjuge do cônjuge, em 21/11/2006, 

para os termos do art. 239º, que remete para o art. 220º do CPPT, e tendo na sequência requerido sus-
pensão da execução quanto ao bem penhorado por pendência do processo de separação da sua meação, 
o qual foi deferido pela Administração Fiscal, não pode considerar -se, contrariamente ao decidido, que a 
partir de então começou a correr o prazo para ela deduzir oposição na condição de executada, condição 
esta que só adquiriu por citação de 04/03/2008.

2. Caso assim não se entenda, e admitindo que a notificação de 21/11/2006 não foi realizada para 
que a recorrente pudesse defender os seus interesses patrimoniais nos termos do artigo 220º, ou seja, 
para promover a separação de bens, o que não se concede, mas tão -só teve o alcance de a citar para a 
execução, a mesma é nula porque omitiu formalidades previstas na lei.

3. À míngua desta notificação, não pode a recorrente ter ficado convertida na posição de execu-
tada, sendo a mesma nula nos termos do art. 198º do CPC, pois não pode bastar para assumir a posição 
de executado, a mera informação da penhora e marcação da venda de um bem próprio do casal, sem 
lhe ser dada a possibilidade de pagar o montante em dívida, requerer o pagamento em prestações ou 
opor -se à execução.

4. Tendo portanto sido citada para a execução, enquanto executada, em 04/03/2008, para, querendo, 
deduzir oposição, só então começou a correr tal prazo para ela se opor enquanto executada.

5. A presente citação de 04/03/2008 não pode ser ignorada, tal como pugna a decisão recorrida, 
pois deste modo estaríamos perante a preclusão do direito de defesa da recorrente, por motivo que não 
lhe é imputável, consubstanciando uma violação dos princípios da confiança, ínsito no princípio do 
Estado de Direito Democrático (art. 2º da CRP) e da boa fé que deve pautar o relacionamento entre a 
Administração Pública e os particulares (art. 6º -A e 59º n.º 2 da LGT).

6. A sentença recorrida, ao julgar procedente a excepção de caducidade do direito de deduzir 
oposição, considerando -a intempestiva, violou o disposto nos números 1 e 2 do art. 203º do CPPT, inter-
pretou erradamente os artigos 239º e 220º do CPPT, ignorou as exigências da lei quanto às formalidades 
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da citação, estabelecidas nos artigos 188º, l89º, 190º e 163º do CPPT e desconsiderou o princípio do 
contraditório, previsto no art. 3º do CPC aplicável por força do disposto no art. 2º alínea e) do CPPT, o 
princípio da boa fé, previsto no art. 6º -A do CPA e o princípio da colaboração da Administração Publica 
com os particulares previsto no art. 7º do CPA.

Termina pedindo o provimento do recurso, revogando -se a sentença recorrida e julgando -se 
tempestiva a oposição à execução.

1.3. Não foram apresentadas contra -alegações.
1.4. O MP emite Parecer no sentido da procedência do recurso, nos termos seguintes:
«FUNDAMENTAÇÃO
1. A notificação destina -se a transmitir a uma pessoa o conhecimento de um facto ou a chamar 

alguém a juízo (art. 35º n.º 1 CPPT).
A citação destina -se a transmitir a uma pessoa o conhecimento de que foi proposta contra ele uma 

execução (desta forma assumindo o citado a qualidade de executado ou co-executado) ou a chamar à 
execução, pela primeira vez, pessoa interessada (art. 35º n.º 2 CPPT); a citação é sempre acompanhada 
de cópia do título executivo e da nota indicativa do prazo para oposição, pagamento em prestações ou 
dação em pagamento (art. 190º n.º 1 CPPT).

2. A citação do cônjuge do executado, no caso de penhora de bens imóveis, confere -lhe a quali-
dade de co -executado, com a possibilidade de exercício de todos os direitos processuais conferidos ao 
executado originário, designadamente deduzindo oposição à execução, requerendo o pagamento em 
prestações ou a dação em pagamento (arts. 189º n.º 1 e 239º n.º 1 CPPT; na doutrina cf. Jorge Lopes de 
Sousa Código de Procedimento e de Processo Tributário anotado e comentado Volume II 2007 p. 491).

Diferentemente, a citação do cônjuge no caso de execução para cobrança de coima fiscal ou de dí-
vida tributária da responsabilidade exclusiva do outro cônjuge, destina -se apenas a permitir -lhe requerer a 
separação de bens, no interesse da segurança e estabilidade das vendas no processo de execução fiscal, que 
sai reforçada com a convocação para o processo do cônjuge, titular de múltiplos interesses patrimoniais 
conexionados com os do executado, que podem ser lesados no processo (art. 220º CPPT; ob. cit. p. 490).

3. Aplicando estas considerações ao caso sob apreciação:
a) a notificação efectuada em 21.01.2006, embora com invocação do art. 239º CPPT, não pode 

ser considerada ou interpretada como citação, na medida em que não observa minimamente as forma-
lidades legais (cf. supra n.º 1); visa transmitir ao cônjuge do executado o conhecimento de que os bens 
penhorados no processo de execução fiscal em que (apenas) era executado o cônjuge Abel da Fonseca 
Pereira iam ser postos à venda por propostas em carta fechada (probatório nºs. 1 e 5; doc. fls. 90).

b) na sequência dos termos da notificação a notificada informou o órgão da execução fiscal de que 
havia requerido a separação judicial de bens no tribunal comum e formulou o pedido de suspensão dos trâ-
mites subsequentes do PEF, incluindo a venda do imóvel penhorado (probatório n.º 6; doc. fls. 114/116).

c) em consequência
 - a única citação válida e eficaz verificou -se em 4.03.2008 (probatório n.º 8: docs. fls. 142/143)
 - é tempestiva a oposição à execução deduzida em 4.04.2008 (art. 203º n.º l alínea a) CPPT).
4. A intervenção do tribunal de recurso, conhecendo do mérito da causa em substituição do tribunal 

de 1ª instância está liminarmente excluída porque a norma constante do art. 753º n.º 1 CPC (redacção 
do DL n.º 329 -A/95, 12 Dezembro) foi revogada pelo DL n.º 303/2007, 24 Agosto, aplicando -se apenas 
aos processos pendentes em 1.01.2008 (arts. 9º e 12º DL n.º 303/2007, 24 Agosto).

CONCLUSÃO
O recurso merece provimento.
A decisão impugnada deve ser revogada e substituída por acórdão com o seguinte dispositivo:
 - declaração de improcedência da excepção da caducidade do direito à dedução de oposição, com 

a consequente tempestividade da petição inicial.
 - devolução do processo ao TF Porto para proferimento de sentença que conheça as questões 

prejudicadas pela solução da questão da caducidade»
1.5. Corridos os vistos legais, cabe decidir.
FUNDAMENTOS
2. Na sentença recorrida julgaram -se provados os factos seguintes:
1. A Fazenda Pública instaurou em 22.11.2001 execução fiscal n.º 1902 – 08/900020.8 e Aps. contra 

Abel da Fonseca Pereira, por dívidas de IVA de 2000, 2001 e 2003 no montante total de 22.032,53 € e 
acrescidos (cfr. fls. 20 a 24 dos autos que aqui se dão por integralmente reproduzidos);

2. Em 18.02.2002 foi o executado Abel Pereira citado pessoalmente (cfr. fls. 28 dos autos);
3. Por insuficiência dos bens móveis penhorados, no âmbito da execução em 11.10.2006 foi ob-

jecto de penhora o bem imóvel inscrito na matriz predial urbana de Touguinhó sob o art. 530, averbado 
em nome do executado Abel da Fonseca Pereira, casado com Maria da Conceição Gomes Ferreira, no 
regime de comunhão de adquiridos (cfr. fls. 67 a 75 dos autos cujo teor aqui se dá por reproduzido);

4. Por despacho de 17.11.2006 foi ordenada a venda por meio de propostas por cartas fechadas 
para o dia 06.02.2007 (cfr. fls. 86 dos autos);
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5. Em 21.11.2006 foi a ora oponente notificada na qualidade de esposa do executado para os 
efeitos previstos nos artigos 239º, 248º e 253º n.º 1 do CPPT, comunicando -lhe a marcação da venda 
do imóvel penhorado para o dia 06.02.2007, no âmbito da execução fiscal supra identificada (cfr. fls. 90 
e 91 dos autos);

6. Em 21.12.2006 a oponente apresentou um requerimento dirigido ao processo de execução fiscal, 
com vista à suspensão do mesmo e consequente anulação da venda judicial, alegando ter requerido 
junto do tribunal a separação judicial de pessoas e bens (cfr. fls. 114, 115 e 116 dos autos cujo teor 
aqui se dá por reproduzido);

7. Por despacho de 10.01.2007 o processo de execução fiscal foi suspenso até efectivação da 
partilha requerida (cfr. fls. 119 dos autos);

8. Em 04.03.2008 foi citada a aqui oponente, para no prazo de trinta dias proceder ao pagamento 
da dívida e acrescido, requerer o pagamento em prestações e/ou requerer dação em pagamento ou 
deduzir oposição judicial (cfr. fls. 142 e 143 dos autos);

9. A presente oposição foi deduzida por Maria da Conceição Gomes Ferreira em 04.04.2008 (cfr. 
fls. 5 e ss. dos autos).

3.1. Considerando que, apesar de a oponente ter sido citada, em 4/3/2008, para no prazo de trinta 
dias proceder ao pagamento da dívida e acrescido, requerer o pagamento em prestações e/ou requerer 
dação em pagamento ou deduzir oposição judicial, a mesma oponente já anteriormente tinha sido citada 
(em 21/11/2006) na qualidade de cônjuge do executado, para os efeitos previstos nos arts. 239º, 248º 
e 253º n.º 1 do CPPT, a sentença veio a concluir que a presente oposição, apresentada em 4/4/2008, é 
intempestiva, uma vez que, tendo aquela citação ocorrida em 21/11/2006 sido correctamente efectuada 
e para os fins legalmente exigidos (que não eram o da separação das meações  - art. 220º do CPPT) e 
não havendo, assim, que proceder à posterior citação (a de 4/3/2008), é a contar daquela que se inicia 
o prazo para a deduzir oposição, prazo esse que, no caso, terminou em 22/12/2006.

E, consequentemente, a sentença julgou também prejudicado o conhecimento das restantes questões 
suscitadas na oposição, nos termos do disposto no n.º 2 do art. 660º do CPC.

3.2. Do assim decidido discorda a recorrente sustentando, como se viu, que não pode considerar-
-se que o prazo para deduzir a oposição se iniciou com a citação ocorrida em 21/11/2006, pois ela 
(oponente) só adquiriu a condição de executada por força da citação de 4/3/2008.

E, caso assim não se entenda, e admitindo que a notificação de 21/11/2006 não foi feita para ela 
promover a separação de bens (art. 220º do CPPT), mas tão só para a citar para a própria execução, 
então tal citação é nula, nos termos do disposto no art. 198º do CPC, porque omitiu formalidades pre-
vistas na lei, sendo que a citação ocorrida em 4/3/2008 também não pode ser ignorada, sob pena de 
violação do seu direito de defesa e dos princípios da confiança (art. 2º da CRP) e da boa fé (arts. 6º -A 
e 59º n.º 2 da LGT).

A questão a decidir no presente recurso é, portanto, a de saber se a sentença recorrida enferma de 
erro de julgamento quanto à decisão de procedência da excepção da caducidade do direito de deduzir 
oposição e consequente absolvição da Fazenda Pública da instância.

Vejamos.
4.1. Como decorre do Probatório, instaurada que foi execução fiscal contra Abel da Fonseca 

Pereira, por dívidas de IVA de 2000, 2001 e 2003, foi este citado, em 18/2/2002, e vieram a ser penho-
rados três bens móveis.

Posteriormente, tendo a execução prosseguido noutros bens, veio a ser penhorado, em 11/10/2006, 
o imóvel averbado em nome do executado Abel da Fonseca Pereira, casado com Maria da Conceição 
Gomes Ferreira, no regime de comunhão de adquiridos.

Por despacho de 17/11/2006 proferido pelo Chefe do SF no processo de execução n.º 01/102469.8, 
foi ordenada a venda por meio de propostas por cartas fechadas para o dia 6/2/2007 e que se procedesse 
à afixação de editais e «às notificações precisas», tendo a oponente sido notificada, em 21/11/2006, 
nos termos seguintes: «Fica V.Exa. por este meio notificada, nos termos dos arts. 239º, 248º e 253º, 
n.º 1 do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT), de que os bens penhorados por 
este Serviço de Finanças no processo de execução fiscal supra referido instaurado por dívidas de IVA, 
IRS e Coimas, constante do auto de penhora anexo por fotocópia, vão ser postos à venda por meio de 
proposta em carta fechada, cuja abertura se verificará neste Serviço de Finanças no próximo dia 6 de 
Fevereiro de 2007, pelas 11 horas».

E, no seguimento, a oponente apresentou, em 21/12/2006, requerimento dirigido ao processo de 
execução fiscal, com vista à suspensão do mesmo e consequente anulação da venda judicial, alegando 
ter requerido junto do tribunal a separação judicial de pessoas e bens, tendo, no seguimento, por des-
pacho de 10/1/2007, sido suspenso o processo de execução fiscal, até efectivação da partilha requerida.

Em 4/3/2008 a oponente foi citada para, no prazo de trinta dias, proceder ao pagamento da dí-
vida e acrescido, requerer o pagamento em prestações e/ou requerer dação em pagamento ou deduzir 
oposição judicial.
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4.2. A notificação é o acto pelo qual se leva um facto ao conhecimento de uma pessoa ou se 
chama alguém a juízo, e a citação é o acto destinado a dar conhecimento ao executado de que foi pro-
posta contra ele determinada execução (desta forma assumindo o citado a qualidade de executado ou 
co-executado) ou a chamar a esta, pela primeira vez, pessoa interessada (cfr. os nºs. 1 e 2 do art. 35º do 
CPPT; cfr. igualmente, o art. 228º do CPC), sendo que, relativamente aos processos judiciais tributários 
regulados no CPPT, a citação apenas está prevista no processo de execução fiscal: para chamamento 
à execução do executado (nº 2 do art. 35º e n.º 1 do art. 188º), de responsáveis subsidiários (nº 3 do 
art. 9º), dos herdeiros (art. 155º), do liquidatário judicial (art. 156º), de credores preferentes e cônjuge 
do executado (art. 239º), dos credores desconhecidos e sucessores dos preferentes para reclamar cré-
ditos (arts. 241º e 242º).

E nos termos do referido art. 239º do CPPT, o cônjuge do executado é obrigatoriamente citado 
para intervir no processo de execução fiscal, sempre que a penhora recaia sobre bens imóveis ou móveis 
sujeitos a registo.

Mas, para além disso, quando a penhora recai sobre bens móveis não sujeitos a registo, o cônjuge 
do executado também é sempre citado, por força do disposto no art. 220º do CPPT, desde que a dívida 
exequenda respeite a coima fiscal ou tenha por base responsabilidade tributária exclusiva do outro côn-
juge. Trata -se, como refere o Cons. Lopes de Sousa, «de um regime diferente do previsto no processo 
civil, em que o cônjuge do executado apenas é citado quando a penhora recaia sobre bens imóveis 
ou estabelecimento comercial que o executado não possa alienar livremente e quando for necessário 
penhorar bens comuns, por dívidas da exclusiva responsabilidade do cônjuge executado [arts. 825º e 
864º, n.º 3, alínea a), do CPC)», pois que «Houve no processo de execução fiscal, uma manifesta inten-
ção de alargamento dos casos de obrigatoriedade de citação do cônjuge, em relação aos previstos no 
processo civil, sendo obrigatória a citação do cônjuge qualquer que seja o regime de bens do casamento 
e sempre que sejam penhorados bens imóveis ou móveis sujeitos a registo, independentemente de, à face 
da lei civil, o cônjuge contra quem é dirigida a execução ter ou não o poder de os alienar livremente. 
Na verdade, é esta a conclusão a tirar da não inclusão neste Código da restrição à obrigatoriedade de 
citação que se faz na alínea a) do n.º 3 do art. 864º do CPC, relativamente aos imóveis que o cônjuge 
executado possa alienar livremente.» (cfr. Código de Procedimento e de Processo Tributário, Anotado 
e Comentado, Vol. II, 5ª ed., 2007, anotação 3 ao art. 239º, p. 490).

Mas, como igualmente refere o mesmo autor (ibidem, anotação 4 ao art. 239º, pp. 490/491) «Estas 
citações do cônjuge não têm, porém, o mesmo alcance, nem lhe conferem as mesmas possibilidades 
de intervenção processual.

Na verdade, nos casos previstos no art. 220º deste Código, a citação visa apenas possibilitar ao 
cônjuge do executado requerer a separação de bens, como deriva do próprio texto destas normas. Este 
regime foi mantido no CPPT, apesar de na reforma da acção executiva comum operada pelo Decreto-
-Lei n.º 38/2003, de 8 de Março, se ter atribuído ao cônjuge do executado, também nas situações de 
penhora de bens comuns do casal previstas no art. 825º, todos os poderes processuais que a este são 
atribuídos, como se conclui do preceituado no art. 864º -A.

Por seu turno, nos casos em que o cônjuge é citado sem essa finalidade específica, a citação 
confere -lhe a qualidade de co -executado, com possibilidade de exercer, a partir da citação, todos os 
direitos processuais que são atribuídos a este. Isso mesmo está expressamente referido no art. 864º -A 
do CPC, em que se esclarece que o cônjuge do executado “é admitido a deduzir, no prazo de 10 dias, 
ou até ao termo do prazo concedido ao executado, se terminar depois daquele, oposição à execução 
ou penhora e a exercer, no apenso de verificação e graduação de créditos e na fase do pagamento, 
todos os direitos que a lei processual confere ao executado” (().

Assim, nas situações em que há lugar à citação do cônjuge prevista no n.º 1 do presente art. 239º, 
deverá entender -se que, também no processo de execução fiscal, a citação tem o alcance aí indicado 
de colocar o cônjuge na situação de co -executado, com todos os direitos processuais atribuídos ao 
executado originário. (Neste sentido, podem ver -se os acórdãos do STA de 12 -5 -200, recurso n.º 477/04, 
e de 25 -5 -2004, recurso n.º 476/04).

Esta atribuição ao cônjuge da posição de executado e a obrigatoriedade da sua citação nos casos 
de penhora de bens imóveis ou móveis sujeitos a registo, implica que ele, nestes casos, não tenha a 
possibilidade de embargar de terceiro, devendo reagir contra actos ilegais que afectem os seus direitos 
através dos meios processuais concedidos ao executado, se já tiver sido citado, ou arguindo a nulidade 
insanável da falta da citação indevidamente omitida, nos termos do art. 165º, n.º 1, alínea a), deste 
Código, usando em seguida das referidas faculdades processuais. (… Acompanhando este entendimento, 
pode ver -se o acórdão do STA de 23 -6 -2004, recurso n.º 1786/03).»

4.3. No caso, a execução fiscal foi instaurada contra Abel da Fonseca Pereira, a dívida exequenda 
é proveniente de IVA de 2000, 2001 e 2003, e aquele foi citado para a execução em 18/2/2002.

E assim, atenta a proveniência da dívida, não é caso de aplicação do disposto no citado art. 220º do 
CPPT, ou seja, não há que proceder à citação do cônjuge para requerer a separação judicial de bens, mas, 
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antes, havia que proceder à sua citação nos termos do disposto no art. 239º do CPPT, dado que em 11/6/2006 
foi penhorado o bem imóvel referido no Probatório, e fora, igualmente, ordenada a respectiva venda.

Ora, a recorrente foi, em 21/11/2006, «notificada na qualidade de esposa do executado para os 
efeitos previstos nos artigos 239º, 248º e 253º n.º 1 do CPPT, comunicando -lhe a marcação da venda 
do imóvel penhorado para o dia 06.02.2007, no âmbito da execução fiscal» (cfr. n.º 5 do Probatório).

E é este acto que a sentença entende constituir o acto de citação e a contar do qual se iniciou o 
prazo para a deduzir oposição.

Porém, tal acto (note -se que no respectivo ofício se diz que a recorrente fica «notificada»  - e nem 
sequer «citada»), embora tenha sido operado com invocação, além do mais, do art. 239º CPPT, não 
pode ser considerado ou interpretado como citação, na medida em que não observa minimamente as 
respectivas formalidades legais (cfr. Probatório), pois com ele apenas se visou transmitir à recorrente 
(cônjuge do executado) o conhecimento de que os bens penhorados no processo de execução fiscal em 
que (apenas) era executado o cônjuge Abel da Fonseca Pereira, iam ser postos à venda por propostas 
em carta fechada (cfr. nºs. 1 e 5 do Probatório e doc. de fls. 90). Ou seja, tal «notificação» nem se 
mostra apta a transmitir o conhecimento de que contra a recorrente foi proposta uma execução, ou a 
chamá -la à execução, pela primeira vez, nem se prova que tal acto haja sido acompanhado de cópia 
do título executivo e da nota indicativa do prazo para oposição, pagamento em prestações ou dação 
em pagamento (nº 1 do art. 190º do CPPT). Tanto que, na sequência dos termos desse mesmo acto, a 
recorrente informou o órgão da execução fiscal de que havia requerido a separação judicial de bens 
no tribunal comum e formulou o pedido de suspensão dos trâmites subsequentes do PEF, incluindo a 
venda do imóvel penhorado (cfr. Probatório).

Estamos, pois, perante uma verdadeira falta de citação e não apenas perante nulidade deste acto.
A falta de citação constitui nulidade insanável em processo de execução fiscal, quando possa 

prejudicar a defesa do interessado (al. a) do n.º 1 do art. 165º do CPPT), a qual pode ser arguida em 
qualquer estado do processo, enquanto não deva considerar -se sanada (cfr. n.º 4 do art. 165º do CPPT, 
bem como a alínea a) do art. 194º e o n.º 2 do art. 204º, ambos do CPC).

E não obstante a falta de citação só seja qualificada como nulidade insanável quando possa pre-
judicar a defesa do interessado, não pode esquecer -se que nos termos do disposto no mencionado n.º 4 
do art. 165º do CPPT, o tribunal pode conhecer oficiosamente dessa nulidade: as nulidades previstas 
nesse normativo podem «ser conhecidas oficiosamente ou na sequência de arguição, até ao trânsito 
em julgado da decisão final» (neste sentido, cfr. o Cons. Lopes de Sousa, Código de Procedimento e 
de Processo Tributário, Anotado e Comentado, Vol. II, 5ª ed., 2007, anotação 3 ao art. 165º, p. 108). 
E regra idêntica consta, aliás, no art. 202º do CPC.

Sendo, aliás, de entender que pode conhecer -se da falta ou nulidade da citação no processo de 
oposição à execução fiscal se tal conhecimento for necessário para apreciar qualquer questão que deva 
ser apreciada na oposição, isto é, será possível o conhecimento incidental da nulidade quando a ques-
tão da sua existência seja uma questão prévia relativamente a qualquer questão incluída no âmbito da 
oposição (cfr. o ac. deste STA, de 11/12/1996, rec. 20488, in Apêndices ao DR, de 28/12/98, p. 3769, 
bem como o cons. Lopes de Sousa, Código de Procedimento e de Processo Tributário, Anotado e Co-
mentado, Vol. III, 6ª ed., 2011, anotação 8 b) ao art. 190º, pp. 369/370).

Pelo que, por tudo o exposto, é de concluir que, no caso, a única citação válida e eficaz ocorreu em 
4/3/2008 (cfr. n.º 8 do Probatório e docs. de fls. 142/143) e que, neste contexto, é tempestiva a oposição 
à execução deduzida em 4/4/2008 (cfr. alínea a) do n.º 1 do art. 203º do CPPT).

4.4. A sentença recorrida enferma, portanto, do erro de julgamento que a recorrente lhe imputa, 
carecendo, nessa medida, de ser revogada.

Competiria, então, face a tal revogação, conhecer, por substituição (nº 2 do art. 715º do CPC – apli-
cável ao recurso de revista interposto para o STA, por força do disposto nos arts. 749º e 762º, n.º 1, bem 
como no art. 726º, todos do CPC) das questões suscitadas na oposição (ilegitimidade para a execução, 
por a oponente não figurar no título executivo e não ser devedora do IVA em execução, e caducidade da 
liquidação, por não ter sido notificada da respectiva liquidação) e cuja apreciação foi, na sentença recorrida, 
tida como prejudicada face à decisão de caducidade do direito à oposição.

Todavia, dado que nos autos não foi especificada matéria de facto relativa a essas questões, 
impõe -se a baixa do processo ao Tribunal “a quo” (cfr. arts. 729º e 730º do CPC) para que, julgada e 
especificada tal factualidade, sejam aquelas apreciadas.

DECISÃO
Nestes termos, acorda -se em, dando provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida, julgando -se 

tempestiva a oposição – devendo o Tribunal a quo conhecer do mérito da mesma, se a tal nada mais obstar.
Sem custas.

Lisboa, 7 de Dezembro de 2011. — Casimiro Gonçalves (relator) — Ascensão Lopes — Isabel 
Marques da Silva. 
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 Acórdão de 7 de Dezembro de 2011.

Assunto:

Impugnação judicial. Tempestividade. Omissão de pronúncia. IVA. artigo 70.º n.º 2 e 
3 do CPPT. “Inexistência do facto tributário”.

Sumário:

 I — A intempestividade do meio impugnatório implica a não pronúncia do tribunal sobre 
as questões suscitadas na petição inicial, ainda que de conhecimento oficioso, na 
medida em que a lide impugnatória não chega a ter o seu início, razão pela qual 
não é nula por omissão de pronúncia a sentença que tendo julgado intempestiva 
a impugnação deduzida, não se pronunciou sobre a questão da caducidade do 
direito à liquidação.

 II — Até à revogação dos n.ºs 2 e 3 do artigo 70.º do CPPT o legislador admitia a 
possibilidade de ser deduzida reclamação graciosa no prazo de um ano com 
fundamento na preterição de formalidades essenciais ou na inexistência, total ou 
parcial do facto tributário, considerando -se que se verificaria o fundamento da 
inexistência total ou parcial do facto tributário em caso de violação das normas 
de incidência tributária ou sobre o conteúdo de benefícios fiscais.

 III — Para efeitos do disposto no n.º 2 do artigo 70.º do CPPT, na redacção anterior 
à da Lei n.º 60 -A/2005,de 30 de Dezembro, não se consubstancia no fundamento 
“inexistência do facto tributário” a reclamação dirigida contra a correcção mera-
mente aritmética do IVA deduzido pelo sujeito passivo em virtude da consideração 
pela Administração tributária de terem sido simuladas as prestações de serviços 
tituladas pelas facturas desconsideradas (porque alegadamente falsas) para efeitos 
do direito à dedução do imposto suportado (artigo 19.º n.º 3 do CIVA).

Processo n.º 241/11 -30.
Recorrente: António Gonçalves.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Exmª. Srª. Consª. Drª. Isabel Marques da Silva.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

 - Relatório  -
1 – António Gonçalves, com os sinais dos autos, recorre para este Supremo Tribunal da sentença 

do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, de 30 de Novembro de 2009, que, nos autos de impug-
nação judicial deduzida pelo ora recorrente na sequência do indeferimento de reclamação graciosa por 
ele interposta contra liquidações adicionais de IVA e juros compensatórios relativas a 2000, julgou 
improcedente a impugnação, por manifesta caducidade do direito de impugnar.

O recorrente terminou as suas alegações de recurso formulando as seguintes conclusões:
A) Como se lê do teor da reclamação graciosa, bem como da impugnação judicial que interesse 

ao caso em crise nestes autos, o impugnante/recorrente pugna pela inexistência de facto tributário.
B) É isso que para ele está em causa.
C) Sendo acerca disso mesmo que se pronunciou a AT na decisão sobre a reclamação graciosa, 

conforme se alcança da proposta de decisão, a fls. dos autos, no ponto 1 – sob a epígrafe 2 da inexis-
tência de facto tributário”.

D) O mesmo resulta do despacho de indeferimento da reclamação graciosa, de fls. dos autos, no 
qual a AT se pronuncia sobre a inexistência de facto tributário”.

E) A AT considerou “ab initio” a possibilidade de inexistência de facto tributário, alegado pelo 
recorrente, ainda que, a final, não lhe desse a razão devida.

F) De facto, o que a AT entendeu que não haveria inexistência do facto tributário, mas antes um 
recurso a métodos indirectos, ou seja, uma avaliação indirecta nos termos do artigo 87 e 88 CPPT.

G) O Tribunal “a quo”, deveria ter -se pronunciado sobre a questão de saber se há ou não ine-
xistência de facto tributário – residindo aqui o ponto de discórdia entre a AT e o recorrente.

H) Contendendo tal com a legalidade da liquidação, o que significa que o processo de impugnação 
é o próprio para apreciar essa alegada ilegalidade.

I) Só depois, decidindo eventualmente que não ocorre inexistência do facto tributário, é que o 
Tribunal “a quo” deveria decidir se sim ou não a reclamação é tempestiva.
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J) Neste sentido veja -se o acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 10/09/2008, proferido no 
Processo n.º 0384/08, que diz que: “a inexistência ou não do facto tributário consubstancia uma questão 
relativa à ilegalidade da liquidação. Tendo o serviço de finanças decidido que não há inexistência do 
facto tributário e que por isso a reclamação graciosa foi intempestivamente apresentada, o tribunal, 
em sede de impugnação judicial, deve apreciar a questão inexistência ou não do facto tributário.”

K) Ora, o Tribunal “a quo”, limitou -se, sem mais, e sem qualquer fundamentação, a decidir que 
“não obstante nela ter o impugnante invocado a “inexistência de facto tributário” os fundamentos 
aduzidos não correspondem à alegada inexistência de facto tributário, mas a errónea qualificação e 
quantificação do acto tributário”.

L) Contudo, não assiste qualquer razão ao Tribunal “a quo” quando refere que “uma vez que o 
despacho que decidiu a reclamação não chegou a entrar no mérito da mesma, não apreciando a lega-
lidade da liquidação, não podem os impugnantes servir -se da notificação daquela decisão para efeitos 
de contagem do prazo para impugnar. Se tal fosse possível, estaria aberta a porta para, decorrido que 
fosse aquele prazo, “ficar” de novo em tempo para impugnar qualquer liquidação, bastando para tal 
reclamar graciosamente, ainda que já tivesse decorrido o prazo para o efeito”.

M) A impugnação judicial é o meio adequado a conhecer da inexistência do facto tributário 
alegado pelo recorrente.

N) Os factos alegados na impugnação, que consubstanciam a inexistência do facto tributário, 
sempre seria de um ano o prazo para apresentar reclamação graciosa, pelo que a impugnação é 
tempestiva, e o “meio processual próprio para impugnar a decisão de indeferimento de recurso hie-
rárquico, interposto de decisão de reclamação graciosa, que confina a apreciação da legalidade do 
acto de liquidação (neste sentido veja -se acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 09/10/2008, 
proferido no processo 0567/08).

O) Ainda neste mesmo sentido veja -se o Acórdão do STA de 2/04/2009, proferido no processo 
0125/09, que dispõe que “ainda que na reclamação graciosa não tenha sido apreciada a legalidade do 
acto de liquidação, é sempre possível impugnar judicialmente a decisão de indeferimento da reclama-
ção graciosa. Tendo a reclamação sido indeferida por a mesma ser intempestiva, a impugnação dessa 
decisão de indeferimento tem também de incidir sobre esse fundamento, mas não se tem de limitar ao 
mesmo, podendo ser discutida a legalidade das liquidações.”

Sem prescindir,
P) O Tribunal “a quo”, também não se pronunciou acerca da caducidade invocada pelo recor-

rente.
Q) Ignorou que o imposto sobre o valor acrescentado é um imposto de obrigação única, e não 

um imposto periódico, pois incide sobre factos tributários de carácter instantâneo.
R) No presente caso a liquidação adicional resulta da aplicação de métodos indirectos. (cfr. art. 45.

º n.º 2 da LGT), daí se infere que o prazo para a AT proceder à liquidação é de 3 anos.
S) Sucede que, alguns dos alegados factos tributários são referentes ao 1.º, 2.º, 3.º e 4.º trimestres 

de 2000 e do 1.º e 2.º trimestre de 2001, e o projecto do relatório de inspecção apenas foi notificado 
ao contribuinte em 03/08/2004, ou seja, mais de 3 anos após a prática do acto tributário.

T) Assim, verificada a falta de liquidação e notificação do respectivo imposto dentro do respec-
tivo prazo de caducidade, ocorre a sua inexigibilidade, excepção que desde já se invoca com as legais 
consequências (cf. art. 45.º n.º 2 da LGT).

U) É possível a invocação da caducidade em sede de impugnação judicial, como defende Jorge 
Lopes de Sousa, CPPT anot., 2006, Áreas Editora, pág. 706, visto que “estando já esgotado o prazo 
de caducidade, a falta de notificação da liquidação dentro do prazo de caducidade consistirá um 
obstáculo definitivo à prática de um acto de liquidação válido, pelo que será de aventar a hipótese de 
conhecer daquela como fundamento da inutilidade superveniente da lide”.

V) O Tribunal “a quo”, omitiu a pronúncia sobre tais factos, padecendo assim de omissão de 
pronúncia.

W) Assim, a AT violou as normas de incidência tributária, nomeadamente os art.s 82º nº1, 19º, 
nº3 do CIVA, art. 104, nº2 da CRP e art. 75º da LGT.

Termos em que V/Exas., Venerandos Conselheiros, decidindo em conformidade com o supra 
alegado, farão a costumada JUSTIÇA.

2  - Não foram apresentadas contra -alegações.
3  - O Ministério Público não emitiu parecer (fls. 223, verso, dos autos).
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
 - Fundamentação  -
4 – Questões a decidir
Importa em primeiro lugar averiguar se, como alegado, a sentença recorrida padece da omissão de 

pronúncia que o recorrente lhe assaca (cfr. conclusão V) das suas alegações de recurso), em virtude de 
não se ter pronunciado acerca da caducidade invocada pelo recorrente na sua petição de impugnação 
(cfr. as conclusões P) a V) das alegações de recurso).
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Improcedendo a invocada omissão de pronúncia, haverá que julgar se, como decidido, é intem-
pestiva a impugnação judicial deduzida pelo ora recorrente na sequência do indeferimento (por intem-
pestividade) da reclamação graciosa que interpusera.

5 – Matéria de facto
Para decidir a questão da tempestividade da impugnação, a sentença recorrida fixou os seguintes 

factos:
1. Na sequência de acção de inspecção, o impugnante foi notificado pessoalmente, em 23.12.2004, 

das seguintes liquidações adicionais de IVA e juros, efectuadas em conformidade com o relatório e 
resultado da inspecção:

 - liquidação n.º 04370439, relativa a IVA do ano de 2000, no valor de € 27713,91, correspondente 
ao valor total da correcção ao 1.º, 2.º, 3.º e 4.º, trimestre de 2000;

 - liquidações n.ºs 04370428, n.º 04370437, n.º 04370436 e n.º 04370435, relativas, respectivamente 
a juros compensatórios de IVA do 4T, 3T, 2T e 1T de 2000. – cf. relatório da inspecção e processo de 
reclamação graciosa, no apenso, nomeadamente, quanto à notificação, fls. 123 e 131.

2. O prazo de pagamento das liquidações referidas terminava a 31 de Janeiro de 2005 – cf. li-
quidações a fls. 126 e segs. do apenso.

3. Em 30.12.2005 o ora impugnante apresentou reclamação graciosa contra as referidas liquida-
ções e juros, nos termos do art. 70.º, n.º 2 e 102 do CPPT, com fundamento na “inexistência de facto 
tributário”, cujos fundamentos aqui se dão por reproduzidos – cfr. fls. 41ss do apenso

4. A reclamação foi indeferida, por despacho de 6.02.2008, notificado a 22.02.2008 – cf. fls. 154ss 
do apenso.

5. Conforme resulta do despacho de indeferimento, aqui dado por reproduzido “A reclamação é 
apresentada nos termos do artigo 70, n.º 2 do CPPT – “inexistência de facto tributário”  -, no entanto, 
e nos termos do n.º 3 do art. 70 do mesmo Código, só se considera “que se verifica o fundamento da 
inexistência, total ou parcial, do facto tributário em caso de violação de normas de incidência tribu-
tária ou sobre o conteúdo dos benefícios fiscais” – Verifica -se, assim, que o prazo para o pagamento 
voluntário ocorreu em 2005.01.31 e a reclamação foi apresentada em 2005.12.30, o que ultrapassa 
o prazo de 90 dias referido no n.º 1 do art. 102, por imperativo do estabelecido no n.º 1 do art. 70, 
ambos do Código de Procedimento e Processo Tributário, pelo que a sua intempestividade obsta à 
apreciação do mérito da causa. (…)”

6. A presente impugnação judicial foi apresentada em 12.03.2008 – cf. fls. 111 dos autos.
6 – Apreciando
6.1 Da alegada omissão de pronúncia
Alega o recorrente (cfr. conclusão V) das suas alegações de recurso) que o tribunal “a quo” omitiu a 

pronúncia sobre a caducidade invocada pelo recorrente na sua petição inicial de impugnação (cfr. conclu-
sões P) a V) das suas alegações de recurso), padecendo assim a sentença recorrida de omissão de pronúncia.

A fl. 227 dos autos a Meritíssima Juíza “a quo” sustentou a inexistência de omissão de pronúncia 
porquanto conclui -se na sentença ora recorrida pela caducidade do direito de impugnar, pelo que, nos 
termos do n.º 2 do art. 660 do CPC, não tinha de conhecer das demais questões suscitadas. Por outro 
lado, a caducidade do direito de impugnar constitui excepção peremptória que, nos termos do n.º 3 do 
art. 493 do CPC, impede o conhecimento do mérito da causa.

Vejamos.
Nos termos do n.º 1 do artigo 125.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT) 

constitui causa de nulidade da sentença, entre outras, a falta de pronúncia sobre questões que o juiz deva 
apreciar, considerando -se como tais, nos termos do n.º 2 do artigo 660.º do Código de Processo Civil 
(CPC), aplicável ex vi da alínea e) do artigo 2.º do CPPT, todas as questões que as partes tenham subme-
tido à sua apreciação, exceptuadas aquelas cuja decisão esteja prejudicada pela solução dada a outras.

No caso dos autos, o não conhecimento da questão da caducidade invocada pelo recorrente deriva 
da consideração pelo tribunal”a quo” de que a impugnação entrou fora de prazo, pelo que é manifesta 
a caducidade do direito de impugnar (cfr. sentença recorrida, a fls. 159 dos autos), razão pela qual 
necessariamente se teria de abster de conhecer do(s) pedido(s), porque não deduzido em tempo.

Constitui, de facto, jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal – cfr., entre outros, os acórdãos 
de 21 de Maio de 2008 (rec. n.º 293/08), de 3 de Dezembro de 2008 (rec. n.º 803/08), de 11 de Fevereiro 
de 2009 (rec. n.º 802/08), de 25 de Março de 2009 (rec. n.º 196/09) e de 12 de Outubro de 2011 (rec. 
n.º 449/11)  -, que a intempestividade do meio impugnatório implica a não pronúncia do tribunal sobre 
as questões suscitadas na petição inicial, ainda que de conhecimento oficioso (o que nem sequer é o 
caso da caducidade do direito à liquidação, ao contrário do que sucede na prescrição), na medida em 
que a lide impugnatória não chega a ter o seu início.

Se o tribunal recorrido, ao julgar que caducara o direito de deduzir impugnação, fez errado jul-
gamento é questão que não importa para a apreciação da nulidade da sentença, antes para a apreciação 
do seu mérito da decisão.

Improcede, pois, a arguição de nulidade por “omissão de pronúncia”.
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6.2 Da intempestividade da impugnação deduzida
A sentença recorrida, a fls. 156 a 160 dos autos, julgou intempestiva a impugnação deduzida pelo 

recorrente, pois embora a impugnação tenha sido apresentada na sequência do indeferimento de recla-
mação graciosa, a reclamação era ela própria intempestiva, razão pela qual foi indeferida (porque apre-
sentada no prazo de um ano previsto no então n.º 2 do artigo 70.º do CPPT sem que substancialmente se 
invocassem vícios integrantes da inexistência, total ou parcial, do facto tributário, antes correspondentes 
a errónea qualificação e quantificação do facto tributário). Considerou a sentença recorrida que o prazo 
de que o contribuinte dispunha para reclamar (ou impugnar) era o 90 dias contados do termo do prazo 
para pagamento voluntário, ex vi do disposto no n.º 1 do artigo 70.º e alínea a) do n.º 1 do artigo 102.º 
do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT), in casu contados desde 31 de Janeiro de 
2005, pelo que tendo apresentado reclamação graciosa em 30.12.2005, à data da sua apresentação 
encontrava -se expirado o prazo legal para o efeito (cfr. sentença recorrida a fls. 158 a 159 dos autos).

Mais ponderou a sentença a questão de saber se tendo a reclamação sido indeferida por extempora-
neidade, poderia o impugnante deduzir o presente processo, concluindo negativamente por ter entendido 
que uma vez que o despacho que decidiu a reclamação não chegou a entrar no mérito da mesma, não 
apreciando a legalidade da liquidação, não podem os impugnantes servir -se da notificação daquela 
decisão para efeitos de contagem do prazo para impugnar, pois que se tal fosse possível, estaria aberta 
a porta para, decorrido que fosse aquele prazo, “ficar” de novo em tempo para impugnar qualquer 
liquidação, bastando para tal reclamar graciosamente, ainda que já tivesse decorrido o prazo para 
tal efeito (cfr. sentença recorrida, a fls. 159 dos autos).

Alega, porém, o recorrente, em síntese, que pugna pela inexistência de facto tributário, pelo que 
o Tribunal “a quo”, deveria ter -se pronunciado sobre a questão de saber se há ou não inexistência 
de facto tributário – residindo aqui o ponto de discórdia entre a AT e o recorrente, sendo o processo 
de impugnação o próprio para apreciar essa alegada ilegalidade. Mais alega que os factos alegados 
na impugnação consubstanciam a inexistência do facto tributário pelo que sempre seria de um ano o 
prazo para apresentar reclamação graciosa, pelo que a impugnação é tempestiva (cfr. as conclusões 
A) a N) das suas alegações de recurso, supra reproduzidas).

Vejamos.
Como se decidiu no Acórdão deste Supremo Tribunal de 2 de Abril de 2009 (rec. n.º 125/09), ci-

tado pelo recorrente nas suas alegações de recurso e respectiva conclusão O), ainda que na reclamação 
graciosa não tenha sido apreciada a legalidade do acto de liquidação, é sempre possível impugnar 
judicialmente a decisão de indeferimento da reclamação graciosa. Tendo a reclamação sido indeferida 
por a mesma ser intempestiva, a impugnação dessa decisão de indeferimento tem também de incidir 
sobre esse fundamento, mas não se tem de limitar ao mesmo, podendo ser discutida a legalidade das 
liquidações (sublinhados nossos).

No caso dos autos, como se extrai da petição inicial de impugnação apresentada (a fls. 25 a 43 
dos autos), o impugnante nenhuma censura dirigiu à decisão de indeferimento por extemporaneidade 
da reclamação graciosa. Foi apenas em resposta à excepção de caducidade do direito de impugnar sus-
citada pela Fazenda Pública na sua contestação (a fls. 133 a 136 dos autos), que veio então alegar não 
ser extemporânea a impugnação apresentada, porquanto o impugnante baseou a sua impugnação na 
inexistência do facto tributário e, por outro lado, a impugnação foi apresentada no prazo legal após o 
indeferimento da reclamação graciosa, pelo que, ante os factos invocados, que consubstanciam a ine-
xistência de facto tributário, sempre seria de um ano o prazo para apresentar reclamação graciosa, pelo 
que a presente impugnação está em tempo e não é extemporânea (cfr. réplica a fls. 142 e 143 dos autos).

Não obstante o alegado, o prazo de impugnação judicial não é, nem nunca foi, diverso, nos casos 
em que o fundamento invocado é o da inexistência do facto tributário ou de outros fundamentos de 
impugnação.

Nos termos do artigo 102.º do CPPT o termo inicial do prazo de impugnação difere, fundamental-
mente, em função do tipo de acto impugnado, que não do fundamento da impugnação deduzida, o que, 
aliás, bem se compreende atento a que os fundamentos da impugnação podem consistir em qualquer 
ilegalidade (artigo 99.º do CPPT) e podem ser invocados como fundamentos desta, a título principal 
ou subsidiário, vários vícios geradores daquele valor jurídico negativo.

Não obstante, até à revogação dos n.ºs 2 e 3 do artigo 70.º do CPPT (operada pela Lei n.º 60 -A/2005, 
de 30 de Dezembro – OE/2006) o legislador admitia a possibilidade de ser deduzida reclamação graciosa 
no prazo de um ano com fundamento na preterição de formalidades essenciais ou na inexistência, total 
ou parcial do facto tributário (cfr. o n.º 2 do artigo 70.º do CPPT, na redacção anterior à da Lei n.º 60.
º -A/2005), considerando -se que se verificaria o fundamento da inexistência total ou parcial do facto 
tributário em caso de violação das normas de incidência tributária ou sobre o conteúdo de benefícios 
fiscais (cfr. o n.º 3 do artigo 70.º do CPPT, na redacção anterior à da Lei n.º 60.º -A/2005).

Em caso de indeferimento da reclamação “graciosa” deduzida com aquele fundamento poderia 
ainda o interessado “aproveitar” do prazo de 15 dias posterior à notificação para deduzir impugnação 
judicial (do indeferimento da reclamação), na qual o acto reclamado seria apreciado (mesmo que o inde-
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ferimento da reclamação tivesse sido motivado pela extemporaneidade da reclamação, no pressuposto, 
claro está, de tal decisão administrativa ser impugnada e não dever ser confirmada pelo tribunal).

No caso dos autos, e ao contrário do alegado, a sentença recorrida não deixou de analisar, embora 
sumariamente, a questão da tempestividade da reclamação (a propósito da questão da tempestividade 
da impugnação), que implicava decidir se o fundamento aí invocado sob o nomen iuris “inexistência 
do facto tributário” se traduzia verdadeiramente nesse fundamento.

Fê -lo nos termos seguintes (cfr. sentença recorrida, a fls. 158/159):
«Como melhor resulta da reclamação e ainda do despacho de indeferimento da mesma, não obs-

tante nela ter o impugnante invocado a “inexistência de facto tributário” os fundamentos aduzidos não 
correspondem à alegada inexistência de facto tributário, mas a errónea qualificação e quantificação 
do acto tributário.

Sobre o conceito de incidência, cfr. Jorge de Sousa, in CPPT anotado, 4º ed., Pag.347, de resto, 
citado e transcrito na contestação apresentada pela F.P.» (fim de citação).

Trata -se, é certo, de uma apreciação sumária da questão (e em grande medida remissiva), mas 
nem por isso desacertada.

De facto, aquilo que na reclamação graciosa o então reclamante designou por inexistência do facto 
tributário (números 1. a 26. da petição de reclamação, a fls. 42 a 45 do apenso administrativo junto aos 
autos) respeita, quanto ao IVA, à correcção de natureza meramente aritmética do valor do imposto dedu-
zido levada a cabo pela Administração tributária com base na consideração de que os valores corrigidos 
corresponderiam a operações simuladas (facturas falsas), em relação às quais está vedado o legislador 
veda o direito à dedução (cfr. o n.º 3 do artigo 19.º do CIVA), juízo do qual o reclamante discorda e 
reclama (cfr. os números 1. a 12. da petição de reclamação, a fls. 42 a 44 do apenso administrativo).

E embora tenha o impugnante vindo alegar (cfr. o n.º 7 da réplica, a fls. 142 dos autos) que tais 
factos se traduzem por parte da AT na violação de normas de incidência tributária, nomeadamente do 
art. 82º nº1, 19º, nº3 do CIVA, art. 104, nº2 da CRP e art. 75º da LGT, nenhuma das invocadas normas 
constitui norma de incidência tributária – que, como é sabido, são as que definem os sujeitos da relação 
jurídica de imposto (incidência subjectiva) e a riqueza sobre a qual o imposto recai (incidência objectiva) 
– pelo que a sua violação não se consubstancia, para efeitos de aplicação dos números 2 e 3 do artigo 72.º 
do CPPT (na redacção anterior à da Lei n.º 60 -A/2005), na “inexistência de facto tributário”.

Bem andou, pois, a sentença recorrida ao julgar intempestiva a impugnação deduzida no prazo de 
15 dias contados da notificação do indeferimento da reclamação graciosa, pois que a reclamação foi ela 
própria deduzida intempestivamente: como bem julgado, para invocar tempestivamente os fundamentos 
invocados na reclamação teria o reclamante de a ter deduzido no prazo fixado no n.º 1 do artigo 70.º 
do CPPT (correspondente, ao tempo, ao prazo de impugnação judicial estabelecido no artigo 102.º do 
CPPT), e não no prazo de um ano previsto no então n.º 2 do artigo 70.º do CPPT, pois que os funda-
mentos concretamente invocados não correspondem substancialmente à inexistência do facto tributário 
tal como definido pelo legislador para efeitos de dedução de reclamação graciosa nos termos dos então 
vigentes n.º 2 e 3 do artigo 70.º do CPPT, na medida em que não traduzem na violação de normas de 
incidência tributária ou sobre o conteúdo de benefícios fiscais. Consequentemente, como bem deci-
dido, para que a impugnação deduzida o tivesse sido tempestivamente, teria de tê -lo sido dentro dos 90 
dias seguintes ao termo do prazo para pagamento do imposto liquidado (no caso dos autos, ocorrido a 
31 de Janeiro de 2005, conforme o n.º 2 do probatório fixado), sendo manifestamente intempestiva a 
impugnação que apenas foi apresentada no dia 12 de Março de 2008 (cfr. o n.º 6 do probatório fixado).

Improcedem, deste modo, as alegações do recorrente, estando o seu recurso votado ao insu-
cesso.

 - Decisão  -
7  - Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do Su-

premo Tribunal Administrativo, em negar provimento ao recurso, confirmando a sentença recorrida.
Custas pelo recorrente.

Lisboa, 7 de Dezembro de 2011. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Francisco Rothes — Dulce 
Neto. 

 Acórdão de 7 de Dezembro de 2011.

Assunto:

Autoliquidação. Reclamação graciosa. artigos 131.º 70.º do CPPT.
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Sumário:

 I — Por força do disposto no artigo 131.º do CPPT é necessária a apresentação de 
prévia reclamação graciosa como forma de abrir a via contenciosa quando o 
contribuinte pretende invocar erro cometido na autoliquidação de imposto, a 
deduzir no prazo de dois anos contados da apresentação da declaração, o que se 
compreende na medida em que nesse caso não há ainda qualquer actuação lesiva 
por parte da administração tributária que possa ser impugnada directamente, 
tendo o sujeito passivo de provocar esse acto tributário com a reclamação.

 II — Nos casos em que a administração tributária já tomou posição sobre a autoliqui-
dação do imposto – através de acto tributário de correcção dos valores declarados 
pelo contribuinte – não se está perante situação que exija nova intervenção da 
administração tributária antes da colocação do problema ao tribunal, isto é, não 
se está perante situação que exija prévia reclamação nos termos do artigo 131.º 
do CPPT.

 III — Só esta interpretação logra assegurar uma adequada garantia jurisdicional no 
âmbito do contencioso tributário, cobrindo, sem lacuna, todas as ofensas dos di-
reitos ou interesses legalmente protegidos dos contribuintes, pois que se assim não 
fosse estes ficariam impossibilitados de reagir contra os actos tributários lesivos 
dos seus direitos e interesses legítimos sempre que a administração procedesse 
a correcções de declarações que geraram autoliquidação de imposto nos dois 
anos posteriores à sua apresentação, o que constituiria uma afronta inadmissível 
ao princípio da tutela jurisdicional efectiva acolhido no n.º 4 do artigo 268.º da 
Constituição da República.

 IV — A reclamação deduzida pelo contribuinte contra as correcções efectuadas pela 
administração à declaração e autoliquidação de imposto segue as regras, termos 
e prazos previstos no artigo 70º do CPPT.

Processo n.º 299/11 -30.
Recorrente: Jaba Farmacêutica, SA.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relatora: Exmª. Srª. Cons.ª Drª. Dulce Neto.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. JABA FARMACÊUTICA, S.A., com os demais sinais dos autos, recorre para o Supremo 
Tribunal Administrativo da sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra, a 
fls. 70/79 dos autos, que no âmbito da impugnação judicial instaurada contra o acto de indeferimento 
(por extemporaneidade) de reclamação graciosa deduzida com vista a obter o reembolso de parte do 
IRC autoliquidado a mais no exercício de 1998, e contra o acto de autoliquidação desse imposto, julgou 
procedente a excepção da caducidade do direito de deduzir esta impugnação, absolvendo a Fazenda 
Pública da instância.

1.1. Rematou as suas alegações de recurso com as seguintes conclusões:
A. A Recorrente foi alvo de uma inspecção, em 2003, aos exercícios de 97, 98 e 99, tendo a admi-

nistração tributária considerado que um determinado benefício fi scal foi contabilizado em excesso em 
99 e por defeito em 98.

B. A inspecção tributária efectuou as devidas correcções, tendo a Recorrente sido notifi cada da 
liquidação adicional de IRC referente a 1999, mas não foi notifi cada da devolução de IRC referente 
a 1998.

C. Quando a Recorrente veio solicitar, através de reclamação graciosa apresentada logo de 
seguida, ainda em 2003, o concomitante reembolso de IRC relativo a 98, a administração tributária 
considerou tal pedido intempestivo, alegando que este só poderia ter sido peticionado até 2001.

D. Ora, é jurisprudência e doutrina pacífi ca que a inspecção tributária tem a obrigação, por 
imperativo de justiça, de efectuar as correcções contra o contribuinte (o que constitui o caso normal), 
mas também as correcções correlativas a favor do contribuinte.

E. Quando a Recorrente pediu, logo após a conclusão desta inspecção, o “reembolso” do im-
posto pago em excesso decorrente desta correcção, através da reclamação graciosa referida na alí-
nea h) da sentença recorrida, a mesma nunca seria intempestiva.

F. A “correcção positiva” aos valores declarados pela Recorrente, de onde resulta o pedido de 
reembolso, vem referida no relatório como tendo sido efectuada pela própria inspecção tributária.

G. A reclamação graciosa apresentada em 2003 não se fi ndou em erro na autoliquidação, mas 
sim na correcção efectuada pela inspecção tributária e referida no relatório de inspecção.

H. Acresce que, por imperativo de justiça, nunca tal reembolso poderia ser negado por intempes-
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tividade do pedido, uma vez que, estando em causa uma inspecção fi nalizada em Agosto de 2003, a ale-
gação de intempestividade impossibilitaria que o contribuinte pudesse vir a exigir que seja efectuada a 
devolução do IRC pago em excesso de 1998, quando essa devolução resulta de uma correcção positiva 
efectuada pela inspecção, que é o reverso de uma correcção negativa efectuada ao exercício seguinte.

I. Tal interpretação padece de inconstitucionalidade por denegação de justiça e por violação do 
princípio da tributação pelo lucro real, bem como da violação do princípio da proporcionalidade a 
que a Administração Tributária está sujeita por força do artigo 46º da LGT.

J. No entender da Recorrente, esta teria sempre o prazo de 90 dias, a contar da notifi cação do 
relatório de inspecção, para requerer à Administração Tributária o reembolso do imposto que resulta 
do próprio relatório, por aplicação do artigo 102º, n.º 1, alínea f) do CPPT, por remissão do n.º 1 do 
artigo 70.º do CPPT.

K. E ainda que a Administração Tributária considerasse que a reclamação graciosa era intem-
pestiva, por aplicação estritamente formal do artigo 131º do CPPT, ainda assim deveria ter decidido 
pelo reembolso do imposto pago em excesso, nos termos do princípio vertido no artigo 56.º da LGT, 
uma vez que o direito do reembolso estava reconhecido no relatório de inspecção e resultava na cor-
recção aí efectuada.

Nestes termos, deve ser dado provimento ao presente recurso, devendo, em consequência, ser 
anulada a decisão recorrida por errónea aplicação do direito aos factos e ainda por violação do prin-
cípio constitucional da proibição de denegação de justiça, da tributação pelo lucro real, bem como da 
violação do princípio da proporcionalidade a que a Administração Tributária está sujeita por força 
do artigo 46º da LGT.

1.2. Não foram apresentadas contra -alegações.
1.3. O Exmo. Procurador -Geral -Adjunto emitiu douto parecer no sentido de que devia ser conce-

dido provimento ao recurso, enunciando, para o efeito, a seguinte motivação:
«No caso subjudice está em causa a aplicação do disposto no artº 131º n.º 1 do CPPT que prevê 

que em caso de erro na autoliquidação, a impugnação será obrigatoriamente precedida de reclama-
ção graciosa dirigida ao dirigente do órgão periférico regional da administração tributária, no prazo 
de dois anos após a apresentação da declaração.

Ponto é que ocorra apenas uma situação de autoliquidação.
Ora autoliquidação é a liquidação de um tributo que não é feita pela Administração Tributária, 

mas pelo sujeito passivo, seja ele o contribuinte directo, o substituto legal ou o responsável legal.
É certo que no caso houve uma autoliquidação, cuja iniciativa pertenceu ao contribuinte por 

disposição legal, consubstanciada numa declaração acompanhada do respectivo meio de pagamento.
Porém a recorrente argumenta que a reclamação graciosa apresentada em 2003 não se fundou 

em erro na autoliquidação, mas sim na correcção efectuada pela inspecção tributária e referida no 
relatório de inspecção.

Alega assim que, por imperativo de justiça, nunca tal reembolso poderia ser negado por intem-
pestividade do pedido, uma vez que, estando em causa uma inspecção fi nalizada em Agosto de 2003, 
a alegação de intempestividade impossibilitaria que o contribuinte pudesse vir a exigir que fosse 
efectuada a devolução do IRC pago em excesso de 1998, quando essa devolução resultava de uma 
correcção positiva efectuada pela inspecção, que é o reverso de uma correcção negativa efectuada 
ao exercício seguinte.

Afi gura -se -nos que lhe assiste razão.
Como se sublinha no Código de Procedimento e Processo Tributário anotado de Jorge Lopes 

de Sousa, vol. I, págs. 946 e 947, face ao conceito de acto administrativo adoptado pelo artº 120º do 
CPA, que, embora previsto para esse código tem de ser aplicado por analogia, «tem de se concluir 
que nos casos de autoliquidação não se está perante um acto administrativo por não existir qualquer 
tomada de posição da administração sobre a sua relação com o contribuinte, na situação concreta 
gerada por este ao autoliquidar o tributo».

Mas isto só será assim nas situações de autoliquidação antes da tomada de posição da adminis-
tração sobre a situação gerada com o acto do contribuinte.

Nos casos, como o dos autos, em que a administração tributária toma posição sobre a sua rela-
ção com o contribuinte, nomeadamente efectuando correcções na sequência do relatório da inspecção 
tributária, verifi ca -se um confl ito e interesses que importa dirimir e em que se impõe, constitucional-
mente, a necessidade de tutela judicial (art. 268º, n.º 4 da Constituição da República).

Aqui, e posteriormente à autoliquidação, ocorre sem dúvida, a prática de acto administrativo, 
impondo -se a salvaguarda do direito do contribuinte à impugnação de um acto administrativo lesivo.

Daí que se entenda que a imposição de reclamação graciosa prévia, nos casos, como o dos 
autos, em que a administração tomou posição sobre a situação gerada com o acto do contribuinte, e 
a interpretação que a decisão recorrida faz do artº 131º n.º 1 do CPPT no caso subjudice, são mate-
rialmente inconstitucionais por violação do princípio da tutela jurisdicional efectiva consagrado nos 
arts. 268º, n.º 4 e da Constituição da República.».
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1.4. Colhidos os vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, cumpre decidir em conferência 
as questões colocadas neste recurso.

2. Na sentença recorrida considerou -se como provada a seguinte matéria de facto:
A A ora Impugnante, JABA FARMACÊUTICA, SA, exercia a actividade de fabricação de medi-

camentos, com o CAE 24421 — Cfr. Informação a fl s. 45 do PAT;
B Em 28 de Maio de 1999 a ora Impugnante procedeu à entrega da declaração modelo 22 do IRC, 

relativa ao exercício de 1998, a qual deu origem ao pagamento, em autoliquidação, de € 1.075.975,99 
 - liquidação n.º 2910215113  - Cfr. informação a fl s. 44 a 51 e print informático a fl s. 23 do PAT;

C No modelo 42 de IRC entregue pela Impugnante consta, no quadro relativo ao cálculo do 
imposto, uma dedução à colecta de € 63.875,17 (Esc. 12.805.821$00), a título de Crédito Fiscal por 
Investimento (CFI), nos termos da alínea d) do nº2 do artigo 71º do CIRC — Cfr. Informação a fl s. 46 
do PAT e documento a fl s. 12 e 13 do PAT (Reclamação Graciosa);

D Em 2 de Agosto de 2000 a Impugnante tomou conhecimento dos valores efectivos e confi r-
mados pela Comissão Certifi cadora para os Incentivos Fiscais à I & D Empresarial — Cfr. acordo, 
documento a fl s. 29, e informação a fl s. 46;

E A Impugnante, no ano de 2003, foi alvo de acção inspectiva, de acordo com a Ordem de Ser-
viço n.º 78434, a qual abrangeu os exercícios de 1997, 1998 e 1999  - Cfr. documento a fl s. 38 a 42 do 
PAT, o qual se dá, aqui, por integralmente reproduzido;

F Por ofício datado de 23 de Julho de 2003 foi a Impugnante notifi cada para exercer o direito de au-
dição sobre o projecto de conclusões do relatório de inspecção interna  - Cfr. documento a fl s. 30 do PAT;

G Na sequência da acção inspectiva referida em a), em 12 de Agosto de 2003, foi elaborado o 
Relatório Final correspondente, do qual se destaca, o seguinte:

«(…) B  - Motivos e incidência temporal
Foi recebido, em 12/07/2001, neste Serviço de Inspecção Tributária, Fax n.º 212/01, emanado 

da DSEPCPIT (Direcção de Serviços de Estudos, Planeamento e Controlo da Prevenção e Inspecção 
Tributária), acompanhado de uma lista de empresas (na qual este contribuinte obviamente está in-
cluído), relacionada com deduções à colecta de benefícios fi scais — CFI (Crédito Fiscal Por Inves-
timento — criado pelo Decreto -Lei n.º 292/97, de 22/10), no qual se faz a comparação entre o valor 
declarado pelo contribuinte e o calculado pela entidade nomeada pelo despacho n.º 3398/98 (DR 
2ª série de 31/12/97) solicitando que se proceda em conformidade.

III  - Descrição dos Factos
O artº 1 do Decreto -Lei acima referido estabelece que os sujeitos passivos de IRC residentes em terri-

tório nacional que exerçam a título principal uma actividade comercial, industrial ou agrícola e os não resi-
dentes mas com estabelecimento estável em Portugal, podem deduzir, a partir do exercício de 1997, inclusive, 
nos termos da alínea d) do nº2 do artº 71º do CIRC, à colecta apurada de acordo com a alínea a) nº1 deste 
mesmo diploma legal e até à sua concorrência, um montante relacionado com o CFI, cujo cálculo, tendo por 
base as despesas efectuadas em I&D, obedece a vários critérios estipulados na Decreto Lei da sua criação.

Como forma de proceder ao controlo e avaliação dos resultados foi nomeada, por despacho nº3398/98 
(DR 2ª série de 31/12/97), do Ministro de Ciência e Tecnologia, unia entidade com esses objectivos.

Assim, no âmbito deste controlo foram calculados novos valores, com direito a serem deduzidos, 
pelo que tendo em conta os declarados pelo contribuinte, apuraram -se as seguintes diferenças: 

ANOS VALORES DECLARADOS
(Deduzidos)

VALORES CALCULADOS
(A deduzir) DIFERENÇA

Euros Escudos Euros Escudos Euros Escudos
(1) (2) (3) (4) (3) – (1) (4) – (2)

1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.144,48 7.045.835 35.147,41 7.046.423 2,93 588
1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.875,17 12.805.821 81.301.11 16.299.409 17.425,94 3.493.588
1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.834,74 4.176.990 16.705,52 3.349.156 – 4.129,22 – 827.834

 Conforme quadro 19 – cálculo do imposto – das declarações de rendimentos mod. 22, destes três 
anos, os valores que foram deduzidos em cada um desses anos correspondem aos declarados.

Pela análise do quadro acima, observa -se que os valores declarados foram corrigidos, sendo que 
no ano de 1999, essa correcção é negativa, ou seja, o valor objecto de dedução é menor em relação 
ao que o contribuinte deduziu. (…)» — Cfr. fls. 38 a 40 do PAT;

H Em 13 de Novembro de 2003 a Impugnante deduziu Reclamação solicitando o reembolso de 
€ 17.425,94 de IRC do exercício de 1998, liquidado a mais — Cfr. carimbo aposto a fls. 2 do PAT 
(Reclamação Graciosa);

I Em 27 de Novembro de 2003 foi elaborada Informação, por técnica do Serviço de Finanças de 
Sintra 1, relativa à Reclamação Graciosa deduzida pela Impugnante, na qual se considerou aquela 
intempestiva — Cfr. Informação a fls. 19 e 20 do PAT (Reclamação Graciosa);
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J Em 27 de Novembro de 2003 foi proferido despacho, pelo Chefe do Serviço de Finanças de 
Sintra 1, por delegação do Director da Direcção de Finanças de Lisboa, indeferindo a Reclamação 
Graciosa a que se refere a alínea h), nos seguintes termos:

«Concordo.
Neste sentido indefiro o pedido nos termos e com os fundamentos expressos na informação e 

parecer que antecedem a fls. 20/21.
Notifique -se» — Cfr. documento a fls. 21 do PAT (Reclamação Graciosa);
K Em 2 de Dezembro de 2003 foi a Impugnante notificada da decisão de indeferimento da Re-

clamação Graciosa — Cfr. documentos a fls. 22 e 23 do PAT (Reclamação Graciosa);
L Em 17 de Dezembro de 2003 deu entrada a presente Impugnação Judicial — Cfr. carimbo 

aposto no rosto da p.i. a fls. 1.
3. A questão que cumpre apreciar e decidir neste recurso jurisdicional é a de saber se a decisão 

recorrida – proferida em processo de impugnação judicial que tem por objecto o acto de indeferimento 
(por extemporaneidade) da reclamação que a Impugnante deduziu com vista a obter o reembolso de 
parte do IRC que teria autoliquidado em excesso no exercício de 1998, bem como o acto de autoliqui-
dação desse imposto – incorreu em erro ao julgar que a reclamação fora apresentada para além do prazo 
previsto no artigo 131.º do CPPT e que isso acarretava a mesma consequência (intempestividade) no 
que tange à apresentação desta impugnação judicial.

Segundo a decisão recorrida, estando em causa um acto de autoliquidação, a prévia e necessária 
reclamação graciosa tinha de ser apresentada no prazo de dois anos contados da data de entrega da de-
claração, em conformidade com o disposto no nº1 do artigo 131.º do CPPT, e «resulta da matéria de 
facto provada, e como vimos supra, a declaração modelo 22 de IRC respeitante ao exercício de 1998 foi 
entregue pela Impugnante, no ano de 1999, sendo que a reclamação graciosa deu entrada em Novembro 
de 2003. Pelo que bem andou a AF ao considerar a Reclamação Graciosa intempestiva, uma vez que já 
se encontravam largamente excedidos os prazos de reclamação. Ora, como se escreveu no Acórdão do 
TCAS de 2 de Julho de 2002, proferido no âmbito do processo n.º 6246/02, a apresentação da reclama-
ção intempestiva, sob pena de fraude à lei, acarreta necessariamente a mesma consequência no que à 
apresentação da impugnação tange. Ou seja, a caducidade do direito de reclamar acarreta a preclusão 
do direito de impugnar, pois o decurso do prazo assinalado extingue o direito que se pretenda exercitar, 
mais tarde, como é o caso dos autos.».

Discorda do assim decidido a Impugnante, ora Recorrente, insistindo na tese, já exposta na pe-
tição inicial, de que a reclamação não foi interposta ao abrigo do disposto no artigo 131.º do CPPT, 
mas ao abrigo do disposto no artigo 102.º, n.º 1, alínea f) do CPPT, por remissão do n.º 1 do artigo 70.
º do mesmo Código, já que quando procedeu à autoliquidação do imposto não sabia, nem podia saber, 
que os valores das deduções à colecta não seriam considerados como correctos pela Administração 
Tributária, e que só com a notificação do relatório elaborado após acção inspectiva efectuada em 2003 
e das correcções nele efectuadas tomou conhecimento de que havia realizado em 1999 uma dedução 
excessiva (o que gerou uma liquidação adicional de IRC relativamente a esse exercício) e uma dedução 
por defeito em 1998 (o que levou o contribuinte a pedir à Administração, através da citada reclamação, 
o reembolso do imposto que autoliquidara a mais).

Vejamos.
Para sustentar a sua tese, a Recorrente defende que a reclamação, apresentada em 13/11/2003, 

não se fundou em erro na autoliquidação do IRC relativo ao exercício de 1998, mas, sim, no teor do 
relatório lavrado pela inspecção tributária após acção inspectiva finalizada em Agosto de 2003 e nas 
correcções que nele consta no que toca às deduções à colecta efectuadas pela declarante/contribuinte, 
pois só perante essas correcções esta pôde tomar conhecimento da existência de uma dedução em 
excesso no exercício de 1999 e de uma dedução por defeito no exercício anterior. Teria sido por força 
dessa correcção que reclamou com vista a obter a restituição do imposto autoliquidado em excesso no 
exercício de 1998, reclamação que apresentou ao abrigo do disposto no artigo 102.º, n.º 1, alínea f), por 
remissão do n.º 1 do artigo 70.º, ambos do CPPT, dos quais decorre que o prazo para a apresentação da 
reclamação graciosa é de 90 dias a partir da data em que o sujeito passivo tomou “conheci mento dos 
actos lesivos dos interesses legalmente protegidos”.

Neste contexto, conclui que, por imperativo de justiça, nunca tal reembolso poderia ser negado 
por intempestividade do pedido, pois estando em causa uma inspecção finalizada em Agosto de 2003, 
a alegação de intempestividade impossibilitaria que ela pudesse vir exigir a devolução do IRC pago em 
excesso, quando essa devolução resultava de uma correcção positiva efectuada pela inspecção tributária 
e que é o reverso de uma correcção negativa efectuada ao exercício seguinte.

No que lhe assiste razão.
Efectivamente, resulta da materialidade fáctica apurada e fixada nos autos que apesar de a Impug-

nante, ora Recorrente, ter apresentado as declarações de IRC relativas aos exercícios de 1998 e 1999 e 
procedido ao pagamento, em autoliquidação, do respectivo imposto, a Administração Fiscal concluiu, 
após acção inspectiva realizada em 2003, que não era correcto o valor das declaradas deduções à co-
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lecta, tendo sido efectuado uma dedução excessiva no exercício de 1999 (no valor de € 4.129,22) e uma 
dedução por defeito no exercício seguinte (no valor de € 17.425,94). Nessa sequência, a Administração 
procedeu à liquidação adicional do imposto relativamente ao exercício de 1999, mas nada fez quanto 
ao exercício de 1998, isto é, não devolveu ao contribuinte o imposto que se mostrava autoliquidado 
em excesso. O que o levou a apresentar reclamação graciosa em 13/11/2003, solicitando o reembolso 
do IRC de 1998 liquidado a mais.

Esta reclamação, apresentada nos 90 dias seguintes à elaboração do relatório final da acção ins-
pectiva, fundou -se exclusivamente nessa correcção realizada pelos serviços da administração tributária 
e nos actos tributários que dele derivam, alicerçando -se expressamente no disposto no artigo 70.º do 
CPPT (na redacção anterior à que lhe foi dada pela Lei n.º 60 -A/2005, de 30.12), segundo o qual o prazo 
para a apresentação de reclamação graciosa era, em regra, idêntico ao previsto no artigo 102.º do CPPT 
para a impugnação judicial, sendo, assim, de 90 dias contados do «termo do prazo para pagamento 
voluntário das prestações tributárias legalmente notificadas ao contribuinte» ou da «notificação dos 
restantes actos tributários, mesmo que não dêem origem a qualquer liquidação» ou do «conhecimento 
dos actos lesivos dos interesses legalmente protegidos não abrangidos nas alíneas anteriores» [artigo 
102.º, n.º 1, alíneas a), b) e f)].

É, pois, manifesto que a Reclamante não assacou à autoliquidação qualquer erro de facto ou direito 
por si cometido. O que sustenta é que o acto tributário que integra as correcções levadas a cabo pela 
Administração Fiscal, e cuja legalidade não questiona, provoca a necessidade de anulação parcial da 
liquidação do IRC referente ao ano de 1998 e de reembolso do imposto autoliquidado em excesso. E, 
assim sendo, não se vê necessidade de impor o prévio recurso ao meio gracioso de reclamação previsto 
no artigo 131.º do CPPT, cujo prazo de instauração é de dois anos após a apresentação da declaração, 
pois como a jurisprudência deste Supremo Tribunal tem vindo a salientar, a razão de ser da exigência 
dessa prévia reclamação relativamente à impugnação judicial do acto de autoliquidação prende -se 
com o facto de este não ser um acto tributário da Administração Tributária do qual se possa impugnar 
directamente, motivo por que a lei exija que o sujeito passivo provoque esse acto tributário a fim de 
dele deduzir impugnação judicial (1).

Como se deixou explicado no acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Administrativo em 
12/10/2011, no processo n.º 860/11, «no caso de autoliquidação, não há qualquer actuação da AT que 
seja lesiva, não há ainda acto administrativo, por não existir qualquer tomada de posição da adminis-
tração sobre a sua relação com o contribuinte, na situação concreta gerada por este ao autoliquidar 
o tributo. No caso de autoliquidação, a reclamação graciosa prévia justifica -se, pois, por a AT não ter 
tido previamente possibilidade de tomar posição sobre a autoliquidação, efectuada pelo contribuinte 
por sua própria iniciativa. O que torna compreensível que, nos casos em que a AT já expressamente se 
pronunciou antecipadamente sobre a questão suscitada pelo interessado na impugnação, o legislador 
tenha entendido dispensar a reclamação graciosa prévia.».

Nesta óptica, e tendo em consideração que no presente caso já houve uma tomada de posição 
da Administração sobre o acto de autoliquidação de imposto – através do acto tributário de correcção 
dos valores declarados pelo contribuinte  - não se está perante situação que exija nova intervenção da 
Admi nistração antes da colocação do problema ao tribunal, isto é, não se está perante situação que exija 
prévia reclamação no prazo de dois anos contados da declaração (artigo 131.º do CPPT).

Acresce que só esta interpretação logra assegurar uma adequada garantia jurisdicional no âmbito 
do contencioso tributário, cobrindo, sem lacunas, todas as ofensas dos direitos ou interesses legalmente 
protegidos dos contribuintes, pois que se assim não fosse estes ficariam impossibilitados de reagir 
(graciosa e contenciosamente) contra os actos tributários lesivos dos seus direitos e interesses legítimos 
sempre que a Administração procedesse a correcções de declarações que geraram autoliquidação de 
imposto nos dois anos posteriores à sua apresentação pelo contribuinte, o que constituiria uma afronta 
inadmissível ao princípio da tutela jurisdicional efectiva acolhido no n.º 4 do artigo 268.º da Consti-
tuição da República.

À reclamação apresentada pela Impugnante são, assim, aplicáveis as regras, os termos e prazos 
previstos no artigo 70º do CPPT (na redacção anterior à que lhe foi dada pela Lei n.º 60 -A/2005, de 
30.12), podendo ser deduzida com os mesmos fundamentos previstos para a impugnação judicial e 
ser apresentada no prazo de 90 dias contados da notificação de actos tributários que não dêem origem 
a qualquer liquidação ou do conhecimento de actos lesivos dos interesses legalmente protegidos [ar-
tigo 102.º, n.º 1, alíneas b) e f)].

Embora não se conheça a data em que a Impugnante foi notificada ou tomou conhecimento do 
relatório final da inspecção que procedeu às correcções, o certo é que essa data nunca poderia ser anterior 
àquela em que esse relatório foi lavrado  - 12/08/2003 –, pelo que é incontestável que em 13/11/2003 
não se encontrava ultrapassado o prazo de 90 dias para a apresentação de reclamação contra esse acto 
lesivo.
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 Acórdão de 7 de Dezembro de 2011.

Assunto:

Caso julgado.

Sumário:

 I — Os limites objectivos do caso julgado definem -se por referência ao objecto do 
processo.

 II — No processo de anulação de actos tributários o objecto do processo define -se 
necessariamente por referência a um acto inválido: o pedido imediato do impug-
nante corresponde à eliminação do acto impugnado da ordem jurídica, e com ela, 
a cessação da situação lesiva por ele causada; e a causa de pedir, às específicas 
causas de invalidade invocadas.

 III — Mas o facto do acto ser um elemento essencial da acção impugnatória, não per-
mite concluir que o objecto do processo se identifique com ele, pois, subjacente à 
pretensão anulatória existe sempre uma relação material constituída pela defini-
ção introduzida pelo acto na ordem jurídica e pela lesão que ele causa à posição 
jurídica subjectiva do impugnante.

 IV — O caso julgado material estende -se assim ao juízo que o tribunal faz sobre os 
pressupostos de que depende o exercício do poder consubstanciado no acto ou 
sobre a ocorrência de factos impeditivos ou extintivos que obstem a esse exercício.

 V — Por isso, há identidade de objecto se já existir uma sentença transitada em julgado 
que apreciou os concretos fundamentos de facto e de direito em que se baseia a 
pretensão anulatória do acto impugnado.

Processo n.º 419/11 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Casa da Lavandeira, Turismo de Habitação, Lda.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Lino Ribeiro.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo

1.1. A Fazenda Pública interpõe recurso jurisdicional do despacho interlocutório proferido em 
21/4/2010 no processo de impugnação n.º 812/09.9.BEPRT, que corre termos no Tribunal Administrativo 
e Fiscal de Penafiel, e que julgou improcedente a excepção de caso julgado.

Para tal, nas respectivas alegações, conclui o seguinte:
a) A não subida imediata do recurso da decisão interlocutória compromete o efeito útil a obter 

com a invocada excepção do caso julgado.
b) Pois, ao evitar -se que venha a ser proferida nova decisão, sobre uma situação jurídica já defi-

nida, acautela -se o princípio da certeza e da segurança do direito, assim como se protege o prestígio 
da administração da justiça.

Procedem, pelo exposto, as conclusões da alegação do recurso.
4  - Termos em que acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 

Administrativo em conceder provimento ao recurso, revogar a decisão recorrida e ordenar que os autos 
regressem à 1.ª instância, a fim de aí prosseguirem os seus termos se a tal nada mais obstar.

Sem custas.

Lisboa, 7 de Dezembro de 2011. — Dulce Manuel Neto (relatora) — Francisco Rothes — Casi-
miro Gonçalves.

(1) (Cfr. acórdãos proferidos pelo STA em 15/02/2006, no processo n.º 26.622, em 31/10/2007, no 
processo n.º 593/07, em 21/05/2008, no processo n.º 863/07 e em 12/10/2011, no processo n.º 860/11.) 
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c) O douto despacho sob recurso padece de erro de julgamento quanto à matéria de direito, ao 
ponderar erroneamente, ou não ponderar de todo, as regras legais determinantes da verificação de caso 
julgado, previstas nos art.ºs 497º e 498º do CPC.

d) Ao decidir como decidiu, o douto despacho fez errada aplicação do direito aos factos contro-
vertidos.

e) Entende a Fazenda Pública que estando em causa identidade de sujeitos processuais, de causa 
de pedir e de pedido, verifica -se a excepção de caso julgado prevista no art. 494º, alínea i), do CPC, 
aplicável ex vi art. 2º, alínea e), do CPPT, a qual é de conhecimento oficioso por força do art. 495º do 
citado CPC.

f) Assim, tendo o impugnante apresentado impugnação judicial em 27.03.2003, sobre a qual re-
caiu a sentença proferida de 25 de Maio de 2005, que após a devida apreciação dos factos e do direito 
a julgou improcedente,

g) Não pode, por utilização abusiva de meios processuais administrativos, reabrir a oportunidade 
para a apreciação das questões que já foram devidamente valoradas e apreciadas pelo douto tribunal a quo.

h) Não podendo, como tal, a impugnação apresentada em segundo lugar, na sequência da invocada 
formação do acto de indeferimento tácito do pedido de revisão do acto tributário, ser objecto de nova 
apreciação judicial, sob pena de violação dos princípios da certeza e da segurança jurídica.

1.2. A recorrida contra -alegou com as seguintes conclusões.
1. O recurso jurisdicional em que ora se contra -alega foi interposto pelo Representante da RFP 

contra o despacho de fls. 246/247, que julgou a excepção dilatória de caso julgado invocada por este 
último improcedente.

2. Não assiste razão ao RFP, atendendo a que o despacho ora recorrido não merece qualquer 
censura e deve, consequentemente, manter -se.

3. Na verdade, em causa está a questão de saber se o acto silente da Administração fiscal é sindi-
cável em sede judicial, questão essa à qual só se poderá responder positivamente.

4. Na verdade, de acordo com princípio da decisão (artigo 56º da LGT), é estabelecido um dever 
geral da Administração fiscal se pronunciar acerca de todas as questões que lhe sejam apresentadas 
pelos sujeitos passivos e sobre quaisquer matérias que sejam da sua competência, princípio este consa-
grado constitucionalmente no artigo 268º da Constituição da República Portuguesa (CRP) — Direitos 
e Garantias dos Administrados.

5. O dever de pronúncia consubstancia um dever de decisão, que deve cumprir todas as formalidades 
exigidas por lei, nomeadamente o dever de fundamentação previsto no artigo 77º da LGT, segundo o qual 
a decisão é sempre fundamentada, por meio de exposição das razões de facto e de direito que a motivaram.

6. Resulta do n.º 2 do citado artigo 56º do Código de Procedimento e Processo Tributário que não 
existe dever de decisão nos casos em que a Administração fiscal se haja pronunciado, há menos de dois 
anos, sobre idêntico pedido do mesmo autor, o que, naturalmente, significa que, decorridos dois anos 
sobre uma qualquer anterior pronúncia, existe dever de decisão da pretensão formulada pelo mesmo 
autor com idênticos objecto e fundamentos.

7. Estamos, assim, em face de uma obrigação da Administração fiscal que decorre do princípio 
da legalidade, “pois que não é constitucionalmente admissível a existência de actos administrativos 
dispensados do cumprimento da legalidade” (vide Diogo Leite de Campos, Benjamim Silva Rodrigues 
e Jorge Lopes de Sousa, Lei Geral Tributária comentada e anotada, 2ª Edição revista e aumentada, 2000, 
Vislis Editores, comentário ao artigo 56º, páginas 225 e seguintes).

8. Quer isto dizer que está a Administração fiscal obrigada, ao abrigo das disposições que se vêm 
citando, a pronunciar -se acerca de pedido idêntico, formulado sobre o mesmo autor, acerca da mesma 
matéria, desde que sobre o primeiro tenham decorrido mais de 2 anos.

9. Trata -se aqui, em bom rigor, de um verdadeiro dever de reapreciação por parte da Adminis-
tração fiscal.

10. Ora, a criação de tal dever de decidir tem como objectivo a formação de um acto tácito de indefe-
rimento  - que depende da existência do mencionado dever  - permitindo, consequentemente, a abertura da 
via contenciosa: e o meio próprio para reagir contra este acto silente é, justamente, a impugnação judicial.

11. Neste sentido se pronunciou o STA, no acórdão n.º 306/09, datado de 08 -07 -2009, segundo o qual 
“O meio processual adequado para reagir contenciosamente contra o acto silente atribuído a director -geral 
que não decidiu o pedido de revisão oficiosa de um acto de liquidação de um tributo é a impugnação judi-
cial”, pois que, “se o acto administrativo em matéria tributária comporta a apreciação do acto de liquidação, 
a legalidade deste último, não obstante não ser ele o objecto imediato do recurso, é nele indirectamente 
apreciada pelo tribunal, justificando -se, por este motivo, a adopção do processo judicial de impugnação”.

12. Assim, a recorrida solicitou, mediante expediente extraordinário de revisão de acto tributário, 
que a Administração fiscal se pronunciasse acerca das ilegalidades pelo mesmo invocadas.

13. A Administração fiscal não se pronunciou  - como o exigem as disposições legais aplicáveis  - 
acerca do requerido pela recorrida, gerando -se, consequentemente, um acto silente da Administração 
fiscal, susceptível de ser objecto de sindicância jurisdicional, através da respectiva impugnação judicial.
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14. Pelo que, o despacho ora recorrido não merece qualquer censura do ponto de vista legal, 
devendo, consequentemente, manter -se na ordem jurídica.

1.3. O Ministério Público emitiu parecer no sentido do provimento do recurso.
2. O despacho recorrido tem o seguinte teor, na parte que interessa:
“Cumpre decidir.
A impugnante apresentou pedido de revisão de acto tributário ao abrigo do disposto no artigo 78º 

da Lei Geral Tributária (LGT).
A Administração Fiscal liquidou o imposto em discussão neste processo.
A Impugnante solicitou, por via da revisão de acto tributário, que a Administração Fiscal se 

pronunciasse acerca das ilegalidades por ela invocadas.
A Administração Fiscal nada disse.
Acompanhamos a posição da Impugnante quando diz estarmos perante um acto silente da 

Administração Fiscal, susceptível de ser objecto de sindicância jurisdicional, através da respectiva 
impugnação judicial.

Efectivamente, não estamos perante uma situação que consubstancie a excepção de caso julgado, 
pois não existe identidade de pedidos e de causa de pedir.

A actual impugnação é apresentada do acto silente da Administração Fiscal que não se pronun-
ciou sobre o pedido de revisão.

Pelo que improcede a referida excepção de caso julgado.
Assim, procederá o Tribunal à apreciação do pedido e, bem assim das liquidações do imposto 

em crise,
Notifique”.
3. Pese embora o despacho recorrido não ter seleccionado a matéria de facto sobre a qual julgou 

a excepção de caso julgado, ela resume -se no seguinte:
(i) em 27/3/2003, a recorrida impugnou judicialmente os actos de liquidação adicional do IVA 

relativo aos anos de 1999 a 2002, praticados em 14/10/2002, na sequência de uma inspecção efectuada 
à impugnante, pedindo a anulação de tais liquidações;

(ii) a acção impugnatória fundou -se no facto da administração tributária não reconhecer o direito 
à dedução do IVA, por considerar que a impugnante não praticou qualquer operação activa no âmbito 
da actividade “Turismo no Espaço Rural”;

(iii) por sentença de 25 de Maio de 2005, transitada em julgado em 15/11/2007, a impugnação foi 
julgada improcedente, por se demonstrar que a instalações da impugnante “não se encontram afectas 
ao objecto social, razão pela qual o IVA suportado na aquisição de bens e serviços com as referidas 
instalações não confere direito à dedução”;

(iv) em 19/9/2008, ao abrigo do artigo 78º da LGT, a recorrida requereu a revisão das liquidações 
adicionais do IVA relativo aos anos de 1999 a 2002 e juros compensatórios, invocando a ilegalidade 
das liquidações e pedindo a sua revisão;

(v) sobre esse requerimento, a administração tributária não emitiu qualquer pronúncia.
(vi) em 26/3/2009 é instaurada a presente acção de impugnação contra o indeferimento tácito do 

pedido de revisão, invocando -se a ilegalidade das liquidações por não aceitarem a dedução do IVA e 
pedindo -se a respectiva anulação.

A única questão a decidir consiste em saber se a presente acção impugnatória ofende o caso julgado 
formado pela sentença que julgou improcedente a pretensão anulatória das liquidações do IVA.

Como se sabe, o caso julgado material, a única vertente que aqui interessa, é a autoridade especial 
que a sentença adquire dentro do processo e fora dele quando já não é susceptível de recurso ordinário 
(cfr. art. 671º do CPC). Trata -se de um efeito processual da sentença que se projecta sobretudo sobre 
os titulares da função jurisdicional, quer impedindo que os tribunais se venham a pronunciar no futuro 
sobre a questão de mérito já decidida, quer vinculando -os a acatar e aplicar a definição transitada em 
julgado, quando lhes seja submetida a mesma questão.

O caso julgado visa essencialmente a imodificabilidade da decisão transitada e a irrepetibilidade 
do juízo contido na sentença. Como ensinava Manuel de Andrade, o caso julgado obsta «a que em 
novo processo o juiz possa validamente estatuir de modo diverso sobre o direito, situação ou posição 
jurídica concreta definida por uma anterior decisão, e portanto, desconhecer no todo ou em parte os 
bens por ela reconhecidos e tutelados» (cfr. Noções Elementares de Processo Civil, pág. 317). Por 
isso, perante a propositura de nova acção sobre a mesma questão, o juiz deve negar -se a proferir nova 
decisão autónoma, sob pena de ineficácia da nova decisão (cfr. art. 675º do CPC).

A operatividade da excepção de caso julgado depende pois da relação subsistente entre o que já 
foi julgado e o que está submetido a decisão como a nova acção. Como a sentença deve resolver todas 
as questões que as partes tenham submetido à apreciação do juiz, e só essas, salvo as de conhecimento 
oficioso (cfr. arts. 660º n.º 2 do CPC), a eficácia de caso julgado deve limitar -se à decisão que for 
tomada sobre tais questões. Diz o artigo 673º do CPC que é «nos precisos limites e termos em que se 
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julga» que se determina a extensão do caso julgado, limites subjectivos e objectivos que, por remissão 
do n.º 1 do art. 671º, estão definidos nos artigos 497º e 498º do CPC.

Os limites objectivos do caso julgado definem -se por referência ao objecto do processo. Como se 
prescreve nestes artigos, é preciso que exista a «repetição de uma causa» depois da «primeira causa ter 
sido decidida por sentença que já não admita recurso ordinário», em que «o tribunal seja colocado na 
alternativa de contradizer ou de reproduzir uma decisão anterior», o que acontece «quando se propõe 
uma acção idêntica a outra quanto aos sujeitos, ao pedido e à causa de pedir».

Portanto, objecto do processo e a extensão objectiva do caso julgado identificam -se através do 
pedido e da causa de pedir. Mas o papel principal é desempenhado pela pretensão do autor, que se 
identifica como o efeito jurídico pretendido (nº 2 do art. 498º do CPC), ou seja, a providência solicitada 
ao tribunal (pedido imediato) e a posição jurídica material a tutelar por esse meio (pedido mediato). 
A causa de pedir serve apenas para individualizar a posição subjectiva que o autor pretende efectivar 
com a providência solicitada. Como refere Antunes Varela «a ordem pela qual, compreensivelmente, 
a lei enumera as três identidades caracterizadoras do caso julgado (a identidade do pedido, antes da 
identidade da causa de pedir) mostra que é sobre a pretensão do autor, à luz do facto invocado como 
seu fundamento, que se forma o caso julgado» (cfr. Manual de Processo Civil, pág. 712).

Nos processos de natureza impugnatória, como é o caso da impugnação judicial de actos tribu-
tários (cfr. art. 95º da LGT e 96º, 97º e 99º do CPPT), a pretensão do impugnante dirige -se à remoção 
da ordem jurídica de um acto jurídico inválido. De modo que, no processo de anulação de actos tribu-
tários ou de quaisquer outros actos administrativos, o objecto do processo define -se necessariamente 
por referência a um acto inválido: o pedido imediato do impugnante corresponde à eliminação do acto 
impugnado da ordem jurídica, e com ela, a cessação da situação lesiva por ele causada; e a causa de 
pedir, de acordo com a teoria da substanciação consagrada no n.º 4 do art. 498º do CPC, corresponde 
ao «facto concreto ou à nulidade específica que se invoca para obter o efeito pretendido», ou seja, às 
específicas causas de invalidade invocadas.

O acto administrativo é, pois, um elemento incontornável do objecto do processo de impugnação, 
no sentido de que é contra ele que o impugnante reage e de que é sobre ele que a sentença de anulação 
projecta os seus efeitos.

Mas, o facto do acto ser um elemento essencial da acção impugnatória, não permite concluir que 
o objecto do processo se restrinja ou se identifique com ele.

Assim era entendido pela doutrina tradicional que configurava o processo de impugnação como 
um “processo feito a um acto”, «no sentido de que a pretensão anulatória objecto do processo e à qual 
se reportava o efeito de caso julgado da sentença é indissociável do acto impugnado e não se projecta 
para além dele» (cfr. Mário Aroso Almeida, Sobre a autoridade do caso julgado das sentenças de 
anulação dos actos administrativos, Almedina, pág. 52).

Mas, por força do n.º 4 do artigo 268º da CRP, que consagrou um modelo de contencioso admi-
nistrativo de natureza subjectiva, o objecto do processo estendeu -se para além dos limites definidos 
pelo acto impugnado. Como refere Vasco Pereira da Silva, «num sistema de tipo subjectivo, o objecto 
do processo é o direito substantivo afirmado pelo particular como lesado por um acto administrativo» e 
assim o pedido de anulação (o pedido imediato) é «visto como um meio de tutela de um direito subjec-
tivo lesado do indivíduo (pedido mediato)» (cfr. Para um contencioso administrativo dos particulares, 
Almedina, pág. 271). De igual modo, Aroso de Almeida diz que o processo de impugnação «tem por 
objecto o reconhecimento do direito à posição jurídica que decorre da modificação, por referência à qual 
o direito de acção desempenha a função instrumental que lhe é própria em relação à posição substantiva 
que se destina a servir» (ob. cit. pág. 62).

Na verdade, embora o impugnante pretenda, em primeira linha a anulação do acto ilegal, fá -lo 
reagindo e contestando o poder e a posição administrativa consubstanciada no acto impugnado, de modo 
a que seja repristinada ou reconstituída a situação que detinha antes da prática do acto impugnado. Sub-
jacente à pretensão anulatória existe pois uma relação material constituída, por um lado, pela definição 
introduzida pelo acto na ordem jurídica, e por outro, pela lesão que ele causa aos direitos e interesses 
legalmente protegidos do impugnante (cfr. art. 95º da LGT e art. 96º do CPPT).

Mais rigorosamente, como escreve Aroso de Almeida, «o que se discute no processo de impugnação 
do acto ablativo é o bem fundado da pretensão que a Administração fez valer com esse acto. O fundamento 
no qual assenta a pretensão anulatória do recorrente é a contestação da posição assumida pela Administração 
no acto impugnado. Por isso, o processo será procedente se for negado o poder da Administração, enquanto 
autora do acto atacado» (cfr. Anulação de actos administrativos e relações jurídicas emergentes, pág. 190).

A construção alargada do objecto do processo de anulação de actos administrativos não pode 
deixar de se projectar na extensão da autoridade do caso julgado das sentenças de mérito proferidas 
nesse tipo de processos. A eficácia objectiva do caso julgado já não se delimita, sem mais, pela ques-
tão da validade ou invalidade de um acto, determinando, de forma imodificável, o seu afastamento da 
ordem jurídica ou a sua confirmação. A delimitação tradicional do caso julgado material deixava de 
fora o juízo que a sentença faz sobre a relação material na qual se inscreve o acto impugnado. Ora, o 
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juízo que o tribunal faz sobre os pressupostos de que depende o exercício do poder consubstanciado 
no acto ou sobre a ocorrência de factos impeditivos ou extintivos que obstem a esse exercício, também 
estão ao alcance do caso julgado, atenta a nova configuração do objecto do processo. De forma bem 
expressiva, e referindo -se às sentenças de provimento, escreve Aroso de Almeida que «o caso julgado 
da sentença de anulação não se delimita, assim, a reconhecer a invalidade do acto sobre o qual recai, 
mas possui ainda o alcance de proceder ao accertamento negativo da posição consubstanciada no acto 
inválido, definindo se e em que medida o poder exercido com a prática do acto existia e podia ter sido 
exercido» (cfr. ob cit. pág. 201).

A extensão do caso julgado material aos aspectos em que o tribunal se baseou para considerar 
ilegítimo ou legítimo o exercício do poder, e consequentemente proferir a anulação do acto ou declarar 
a improcedência da acção, tem importância decisiva no caso dos autos.

A sentença recorrida julgou que o objecto é diferente, porque se está perante actos de natureza 
diferente: na primeira acção, o acto expresso de liquidação do imposto; na presente, o acto de indefe-
rimento tácito do pedido de revisão daquela liquidação.

Segundo a doutrina tradicional, que restringe o objecto do processo à pretensão anulatória, não 
haveria caso julgado porque, sendo actos diferentes, não há identidade de pretensões.

Mas, se o assunto que se discute no processo é a regularidade formal e material do poder adminis-
trativo exercido com a prática do acto impugnado, então haverá identidade de objecto se já existir uma 
sentença transitada em julgado que apreciou os concretos fundamentos de facto e de direito em que se 
baseia a pretensão anulatória do acto impugnado. Se o impugnante já contestou a legitimidade do poder 
consubstanciado no acto, defendendo a posição subjectiva de fundo que foi lesada por esse acto, e se nessa 
acção foi emitida uma pronúncia judicial que confirma ou nega esse poder, então já há um accertamento do 
poder manifestado com o acto impugnado que não pode ser repetido, sob pena de ofensa ao caso julgado.

A recorrida move a impugnação contra o indeferimento tácito do pedido de revisão da liquidação. 
Sendo o acto tácito desprovido de qualquer conteúdo substantivo, a pretensão anulatória tem por fim 
a eliminação do acto de liquidação objecto do pedido de revisão, precisamente o mesmo contra o qual 
a recorrida já havia reagido em processo anterior. Lendo petição inicial, do primeiro ao último artigo, 
verifica -se que é contra a liquidação adicional do IVA relativo aos anos de 1999 a 2002 que a recorrida 
pretende reagir, com fundamento em que a alínea a) do n.º 1 do artigo 20º do CIVA lhe dá o direito à 
dedução, numa coincidência quase total com petição da impugnação daquela liquidação que foi julgada 
improcedente por sentença transitada em julgado.

Relativamente ao indeferimento tácito, não foram apresentados fundamentos de facto e de direito 
diferentes dos invocados na impugnação do acto de liquidação. Nem sequer se alegaram “vícios pró-
prios” do acto tácito, como a violação do dever de apreciar os pressupostos procedimentais, do dever 
de pronúncia ou do dever de decidir (art. 56º da LGT e art. 9º e 83º do CPA).

Mas, mesmo que tivessem sido invocados, como pretendem fazê -lo nas contra -alegações, ainda 
assim não é a omissão da decisão dentro do prazo legalmente estabelecido que torna diferente o objecto 
de ambas as causas. A relação material subjacente a ambos aos actos é a mesma: o direito à dedução 
do IVA com fundamento em que houve prestações de serviços sujeitas a imposto.

Ora, havendo sentença transitada em julgado sobre essa questão, a anulação do indeferimento tácito 
só poderia produzir a anulação da liquidação se os fundamentos de invalidade fossem outros. Acontece 
que o pedido de revisão não assentou em fundamentos diversos dos alegados na impugnação judicial 
anterior, julgada improcedente. E a verdade é que na data em que foi pedida a revisão, pressupondo que 
havia o dever legal de decidir (cfr. alínea c) do n.º 2 do art. 56º da LGT), apenas o “erro imputável aos 
serviços”, e não a ilegalidade já apreciada, poderia servir de fundamento a um pedido do contribuinte 
para que a administração tributária realizasse a revisão.

Não se pode perder de vista que o acto silente, a que o contencioso fiscal ainda dá relevância 
jurídica (cfr. arts. 57º, n.º 5 e 95º, n.º 1, alínea d) da LGT e 97º, n.º 1 alínea c), 102º, n.º 1 alínea d) 
e 106º do CPPT), tem por única finalidade fazer presumir indeferida a pretensão para o efeito de se 
poder exercer o respectivo meio legal de impugnação (cfr. art. 109º do CPA). Trata -se de uma figura 
de ordem adjectiva, um expediente técnico -jurídico para assegurar o acesso à justiça, que não produz 
quaisquer efeitos jurídico -administrativos substantivos na esfera jurídica do requerente. Por isso, o 
objecto do processo há -de ser a pretensão material do impugnante, sobre a qual a Administração nada 
disse, cabendo ao tribunal pronunciar -se sobre ela.

E mesmo na eventualidade da anulação do acto tácito com fundamento na violação do dever de decidir, 
nunca seria possível obter -se a anulação da liquidação com fundamento em que não se verificam os funda-
mentos de facto e de direito em que ela se baseou, dada a sentença transitada em julgado. A execução de tal 
sentença anulatória não poderia projectar os seus efeitos sobre o acto de liquidação, naquilo que anterior sen-
tença confirmou, uma vez que se tornou incontroverso que os recorridos não têm direito à redução do IVA.

A presente acção, nos termos em que a recorrida a apresentou, visa o mesmo efeito jurídico que a 
impugnação judicial já decidida. Houve uma sentença de improcedência que teve o alcance de declarar 
com força imperativa que a pretensão formulada não tem fundamento, ou seja, que a liquidação adicional 
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do IVA não padece da ilegalidade que a impugnante lhe apontou. A específica ilegalidade ali invocada, 
a existência de prestação de serviços sujeitas a IVA, e a correspondente pretensão anulatória do acto de 
liquidação, é totalmente idêntica à invocada e formulada no presente processo. Se o processo prosse-
guisse, o juiz teria necessariamente de contradizer ou de confirmar a decisão anterior proferida quanto 
à verificação do direito à dedução do IVA, pois, apesar da natureza do acto impugnado ser diferente, a 
ilegalidade invocada e a pretensão anulatória não deixam de ser as mesmas.

Nas duas acções está em discussão o mesmo assunto, sendo certo que na primeira já se decidiu 
que não lugar à dedução do IVA. E não havendo outro assunto a discutir no processo, tem necessaria-
mente que se julgar procedente a excepção de caso julgado, cuja razão de ser essencial é evitar que 
se renovem indefinidamente litígios entre as mesmas pessoas, pelos mesmos fundamentos e sobre o 
mesmo assunto, donde resulta a falta de confiança e tranquilidade social e a possibilidade de decisões 
contraditórias com o desprestígio para a justiça.

4. Pelo exposto, acordam os juízes da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo em:

a) Conceder provimento ao recurso e revogar o despacho recorrido;
b) Julgar procedente a excepção de caso julgado e absolver da instância a Fazenda Pública.
Custas pela recorrida, nesta e na primeira instância.

Lisboa, 7 de Dezembro de 2011. — Lino Ribeiro (relator) — Valente Torrão — Dulce Neto. 

 Acórdão de 7 de Dezembro de 2011.

Assunto:

Anulação de venda. Divergência entre a descrição matricial e registral do bem vendido. 
Omissão de publicitação da afectação/uso do bem.

Sumário:

 I — Ainda que a Administração Fiscal não esteja obrigada a efectuar uma descrição 
exaustiva do bem a vender, bastando que sumarie a mesma, há que verificar caso 
a caso se os elementos divulgados são suficientes para que o potencial interes-
sado forme uma exacta e correcta ideia sobre o mesmo bem, nos seus aspectos 
quantitativos e qualitativos.

 II — Tendo sido omitida a afectação do bem a vender constante da matriz e ocorrendo 
discrepância entre a descrição matricial e a do registo predial, e sucedendo que 
tais divergências não foram suficientemente esclarecidas numa visita ao local onde 
ao comprador, ora recorrente, foi indicado outro bem que igualmente tinha sido 
penhorado ao mesmo executado, o recorrente de boa fé, pensou estar a adqui rir 
uma casa térrea quando efectivamente estava a adquirir um armazém ou equiva-
lente construído clandestinamente sobre uma casa térrea.

 III — Tal omissão e divergências de descrição, ditas em II), criaram erro na represen-
tação do objecto, cuja culpa não pode ser atribuída ao recorrente que agiu com 
a diligência normal e esperada.

 IV — Numa sociedade de informação onde as aquisições de bens e outros negócios se apre-
sentam e fazem à velocidade da vida moderna e dos actuais meios de comunicação, 
o que é compreensível e universalmente aceite, exige -se maior rigor na publicitação 
a quem apresenta para venda bens em tais meios, incluindo os Jornais e a Internet.

Processo n.º 598/10 -30.
Recorrente: Francisco Gil Costa Pinho da Silva.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Ascensão Lopes.

Em conferência, acordam os Juízes da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo.

Inconformado com a sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela, datada de 24 de 
Fevereiro de 2010, que julgou improcedente a reclamação que apresentara do despacho, proferido pelo 
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Chefe de Finanças de Santa Marta de Penaguião, que decidiu indeferir o pedido de anulação da pro-
posta de compra efectuada pelo Reclamante no âmbito da venda judicial n.º 2461.2008.6, promovida 
pela Administração Tributária contra o Executado António Joaquim Pinto de Carvalho, dela interpôs 
recurso.

Apresentou em tempo alegações, formulando, a final, as seguintes conclusões:
“a) A Administração Tributária agiu com manifesto déficit de clareza e, mercê da sua errada 

actuação, induziu em erro o recorrente.
b) Ocorrem os pressupostos para declaração de nulidade do anúncio por não identificar o bem 

ou, o que é o mesmo, não o identificar correctamente;
c) Tal constitui irregularidade que deve ser declarada, com as legais consequências, de entre elas 

sobressaindo a pretendida anulação da venda;
d) Deve assim a douta sentença recorrida ser revogada, com o que será feita Justiça’1”
A Recorrida Fazenda Pública apresentou contra -alegações, vindo a concluir da seguinte 

forma:
1º. Francisco Gil Costa Pinto da Silva, casado, ………, NIF. …………, residente na 

R. ………………………., Porto, vem recorrer da douta sentença de 2010 -02 -24 do Tribunal Adminis-
trativo e Fiscal de Mirandela, por este lhe negar o seu pedido de declaração de nulidade do anúncio/
proposta de venda do prédio e todos os actos que dele dependam.

2º. A douta sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela concluiu que não existe 
motivo para que se declare nulo o anúncio/proposta de venda do prédio e todos os actos que dele de-
pendam, como seja a proposta de compra do Reclamante, uma vez que não houve qualquer omissão 
na publicitação das características do prédio.

3º. Que existe apenas uma discrepância entre o anúncio, que corresponde à realidade, e a des-
crição que dele é efeito no registo.

4º Que o Reclamante deveria informar -se junto da AT se o prédio que esta pretendia vender 
judicialmente era o anunciado e descrito no edital, ou o descrito na CRP.

5º. Que perante esta /actualidade, qualquer pessoa diligente procuraria apurar junto da Admi-
nistração a razão de tal divergência,

6º. Daqui se conclui que o pretenso erro em que o reclamante incorreu não lhe pode ser descul-
pável, condição esta que para a doutrina (Cfr. Manuel de Andrade, Vol. II, Teoria Geral da Relação 
Jurídica, VOL II. pág. 239), relevaria como motivo de nulidade do negócio.

DO PARECER DO MAGISTRADO DO MINISTÉRIO PUBLICO:
7º A pretensão do reclamante, alegava erro sobre o objecto transmitido, que se consubstanciava 

na divergência entre as qualidades do objecto e o teor dos editais ou anúncios.
8º. Que os editais e anúncios faziam referencia a um prédio misto, sendo a parte rústica, composta 

por uma parcela de vinha da Região Demarcada do Douro e oliveiras, e a parte urbana composta de 
prédio em propriedade total, composta de dois pisos.

9º. Que as reais qualidades do imóvel vendido são uma casa cuja fotografia consta a fls. 100 da 
execução, edifício em propriedade total e não horizontal, nem susceptível de se constituir em horizontal, 
com 2 pisos e que não é um armazém mas sim uma moradia.

10º Que o edifício não está suficientemente bem identificado, porque na CRP consta casa térrea 
e que da matriz consta casa térrea para arrumações.

11º Que não é exigido nem é pressuposto, sendo embora aconselhável que o comprador visite o 
bem em venda.

12º. Concluindo, pugnando pela nulidade do anúncio por erro sobre o objecto transmitido.
DA FAZENDA PÚBLICA:
13º. A Fazenda Pública entende que do aludido anúncio, não consta tratar -se de edifício em 

propriedade horizontal, pelo contrário diz que se trata de um prédio em propriedade total nem diz 
que é um armazém.

14º. Que a identificação do prédio misto feita pelo Serviço de Finanças de Santa Marta de Pena-
guião, quer na Internet, quer publicitados no jornal ou afixados nos locais exigidos por lei, são cópia 
das respectivas descrições matriciais rústica e urbana.

15º. A discrepância quanto à descrição da parte urbana na Conservatória do Registo Predial e 
na matriz predial, deve -se ao facto de o prédio ter sido melhorado e não ter actualizado o respectivo 
registo na CRP.

16º. Tal facto, não confunde o prédio anunciado para venda com qualquer outro, porque a sua 
identificação no anúncio corresponde à sua realidade física actual, nem prejudica os eventuais inte-
ressados na sua aquisição.

17º. Não pode existir erro do reclamante porque os anúncios identificam correctamente o prédio 
em face dos dados constantes da respectiva matriz e o registo predial rido lhe confere bens de maior 
área ou pisos que o pudessem induzir em erro.
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18º. O reclamante alega ter -se deslocado à CRP para obter identificação do imóvel e não ter 
preferencialmente contactado o Serviço de Finanças de Santa Marta de Penaguião, situado a cerca 
de 20 metros de distância da CRP.

19º. O reclamante alega que foi ao local do prédio cerca de um mês antes de terminar o prazo 
para a abertura das propostas, ora, se tinha dúvidas, ou verificou que a Valor do prédio era inferior 
ao montante da sua proposta, podia comunicar por escrito a sua desistência nos termos do artº 224º 
do Código Civil.

20º Do exposto só podemos concluir que o alegado erro reclamante não existiu e caso existisse 
não seria desculpável.

Assim deverá o douto Acórdão a proferir pelos Ilustres Conselheiros do STA, manter a douta 
sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela de 24 -02 -2010, que julgou improcedente 
a reclamação do artº. 276º do CPPT.”

Neste Supremo Tribunal Administrativo, o Exmo. Magistrado do Ministério Público emitiu 
parecer, opinando pela confirmação da sentença sindicada, nos seguintes termos:

“Objecto do recurso: sentença declaratória da improcedência de reclamação apresentada con-
tra decisão de indeferimento de pedido de anulação de proposta de compra de imóvel penhorado em 
processo de execução fiscal

FUNDAMENTAÇÃO
1. O acto reclamado deve ser considerado lesivo no pressuposto de que, tendo mantido a aceitação 

da proposta de compra apresentada pelo reclamante, operou a transferência da propriedade para este, 
contra a sua vontade (despacho fls. 201/203; cf. Jorge Lopes de Sousa CPPT anotado e comentado 
Volume II 2007 pp576/577)

2 Sufragamos o entendimento vertido na sentença sobre a inexistência de fundamento jurídico 
para a anulação da proposta de compra do recorrente, considerando decisivamente:

a) a conformidade entre o imóvel penhorado, publicitado na Internet, e a sua realidade física 
(designadamente a existência de uma parte urbana composta por prédio com dois pisos)

b) a não invalidação dessa conformidade pelo facto de o prédio estar descrito na Conservatória 
do Registo Predial como tendo apenas um piso térreo

c) a não essencialidade do número de pisos do prédio urbano na determinação da vontade do 
proponente da compra (art. 251º n.º 1 CCiviI)

d) a falta de prova de verificação do segundo fundamento invocado pelo requerente para a anu-
lação da proposta de compra (o qual não é sequer aflorado nas alegações do recurso): inexistência 
de vinhas e oliveiras na componente rústica do prédio misto penhorado (probatório nº. 8)

CONCLUSÃO
O recurso não merece provimento.
A sentença impugnada deve ser confirmada’1”
Colhidos os vistos legais, cumpre apreciar e decidir.
2 - FUNDAMENTAÇÃO:
A sentença recorrida deu como assente, fixando, a seguinte factualidade:
“1. O Reclamante procurava adquirir uma casa no Douro para nela viver e assim ficar mais 

perto do Museu do Douro a que está ligado por força da sua actividade profissional — Cfr. art.º 1 e 
2 da PI não contestados.

2 O Reclamante tomou conhecimento através da Internet, no sítio da DGI de um prédio posto à 
venda no âmbito de processos de execução fiscal n.ºs 2461200501004441 e 2461200501004662 do 
SF de Santa Marta de Penaguião, que correm contra António Joaquim Pinto de Carvalho, com as 
“seguintes características ‘

“Prédio misto, sito em Relvas, freguesia da Cumeeira, concelho de Santa Marta de Penaguião, 
sendo a parte rústica composta por uma parcela de vinha da região Demarcada do Douro e Oliveiras, 
com a área de 927 m2, inscrito na matriz cadastral sob o art.º 486, secção F, com o valor patrimonial 
de E 28,02, e a parte urbana composta de prédio em propriedade total sem andares nem divisões sus-
ceptíveis de utilização independente, composta de 2 pisos, com a área total do terreno de 104 m2, área 
de implantação do edifício de 104 m2, área bruta de construção de 208 m2, a confrontar do Norte com 
António José dos Santos, Sul e Poente com o próprio dono, e de Nascente com caminho, inscrito em 
2002 na matriz predial sob o artigo 1191, com o valor patrimonial de 31.120 Euros, e descritos na Con-
servatória do Registo Predial de Santa Marta de Penaguião sob o n.º 1092/120794“— cfr. Doc 1 da PI;

3. O preço de base aí mencionado é de 26.001,85 €;
4. Dá -se aqui por reproduzida a fotografia que consta de fls. 100 do PA, que corresponde à “parte 

urbana” do prédio misto, supra referido (art.º 1191 da matriz);
5. Ao executado foi penhorado pela AT um outro prédio, também sito na freguesia da Cumeeira, 

e que vêm descritos no edital para convocação de credores e venda judicial, como verba n.º 1 e verba 
n.º 2, conforme doc. n.º 2 da PI, que aqui se dá por reproduzido, com o seguinte destaque: “Verba 
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n.º 1 - Prédio urbano, sito no lugar da Cumeeira, em propriedade total sem andares nem divisões sus-
ceptíveis de utilização independente, destinado a habitação, composto de 2 pisos (...)”

6. O Reclamante apresentou em 17/9/2008 proposta de compra em carta fechada para o prédio 
identificado em 1 (verba 2), no valor de 70.000,00 €  - fls. 163 e 165 do PA;

7 Por oficio datado de 18/9/2008 foi o Reclamante notificado em 19/9/2008 para no prazo de 
15 dias efectuar o pagamento no valor de 70.000,00€, assim como do IMT e IS — fls. 167 a 169;

8 Em 3/10/2008 veio requerer a anulação de venda pelo facto de “(...) o prédio que licitou, tal 
como ele se apresenta agora não tem qualquer correspondência com a descrição que dele consta na 
Conservatória do Registo Predial, // Não corresponde sequer integralmente à descrição que dele consta 
das Finanças e que passou para a divulgação que dele foi feita na Internet para venda, onde consta 
a existência de vinhas e oliveiras que já não existem na realidade ou pelo menos não existem na sua 
grande maioria “— Cfr. fls. 173 e ss do PA;

9. Na CRP a parte urbana do imóvel descrito em 1 é constituído por casa térrea  - Cfr. Doc. 
n.º 3 da PI;

10. Desconhecendo a existência do prédio identificado como verba 1, já que a venda dos dois 
(verba 1 e verba 2) vinha anunciada na Internet em locais diferentes, deslocou -se ao local (freguesia 
da Cumeeira), a fim de desfazer quaisquer dúvidas existentes relativamente à identificação do prédio, 
atendendo à descrição dada pela AT e a constante do registo predial — art.ºs 15º a 18º da PI, não 
contestados e doc. n.º 1;

13. A presente Reclamação deu entrada no SF de Santa Marta de Pena guião por fax datado de 
24/10/2008  -fls. 211.

3 - Do Direito:
O ora Recorrente reclamou do despacho proferido pelo Chefe de Finanças de Santa Marta de 

Penaguião que decidiu indeferir o pedido de anulação da sua proposta de compra efectuada, no âm-
bito da venda judicial n.º 2461.2008.6, promovida pela Administração Tributária contra o Executado 
António Joaquim Pinto de Carvalho, alegando, em síntese, que se verificou um erro na identificação 
do prédio, não correspondendo as características anunciadas pela Declaratária, ora Recorrida, àquelas 
que se verificam no bem levado à venda.

A sentença recorrida, no essencial, considerou que “(...) o que tornaria este negócio anulável 
é, não a desconformidade entre a realidade (realidade que, aliás, é coincidente com o anúncio 
referido em 1 e a pretensão do Reclamante de adquirir casa de campo no Douro, perto do Museu) 
e o descrito na conservatória, mas sim o facto de, perante essa discrepância, ser essencial para 
o Reclamante comprar casa térrea e o conhecimento por parte da AT, ou não o devesse ignorar, 
desse facto.

Pelo exposto também não se vê motivo para que se declare nulo anúncio/proposta de venda do 
prédio e todos os actos que dele dependam, como seja a proposta de compra do Reclamante, uma 
vez que não houve qualquer omissão na publicitação das características do prédio. O que existe, isso 
sim, é uma discrepância entre o anúncio, que corresponde à realidade, e a descrição que dele é feito 
no registo.

Perante a constatação de tal facto e perante os factos que descreve na PI (designadamente 
nos n.ºs 12, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 28, 32, 33, e, principalmente, no artº 34.º) o Reclamante 
deveria informar -se junto da AT se o prédio que esta pretendia vender judicialmente era o 
anunciado e descrito no edital, ou o descrito na CRP. Perante esta actualidade, e não querendo 
acreditar nas características anunciadas pela AT do prédio posto à venda, qualquer pessoa di-
ligente procuraria apurar junto da Administração a razão de tal divergência. Daqui se conclui 
que o pretenso erro em que o Reclamante incorreu não lhe pode ser desculpável — condição 
esta que, para a doutrina (Cfr. Manuel de Andrade, ob. cit. pág. 239), relevaria como motivo de 
nulidade do negócio”.

É, contra o assim decidido que o Recorrente se insurge nos termos acima transcritos.
Vejamos se lhe assiste razão.
Da matéria de facto resulta que foi anunciado para venda um prédio misto sendo a descrição da 

parte urbana correspondente à construção física existente no local.
Ainda assim, ocorrem discrepâncias/omissões que devem ser destacadas e cumprirá aquilatar se 

as mesmas são relevantes para que possamos considerar ter ocorrido erro sobre o objecto por parte do 
comprador agora requerente da anulação de venda.

Tais discrepâncias/omissões são:
1) A descrição predial refere -se à sua parte urbana como “casa térrea” enquanto que o anúncio 

de venda refere: “composta de 2 pisos” como consta da matriz urbana número 1191.
2) A descrição do prédio na matriz predial (com o número 1191) no que respeita à afectação é a 

seguinte: “Armazéns e actividade industrial”, afectação esta que no anúncio para venda foi omitida.
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Será que tais discrepâncias/omissões que para efeitos da lei devem ser apelidadas de irregulari-
dades (artº 201º do CPC) podem considerar -se relevantes a pontos de produzir a nulidade do acto da 
venda (artº 908º do CPC)?

Para responder a tal questão temos de aferir se o anúncio de venda permitia um exacto conhe-
cimento daquilo que se pretendia vender. Refere o adquirente do bem que a expressão constante 
do anúncio “parte urbana composta de prédio em propriedade total sem andares nem divisões 
susceptíveis de utilização independente composta de dois pisos...” lhe provocou dúvidas o que 
motivou a sua indagação junto da Conservatória do Registo Predial da descrição do bem, ali encon-
trando a descrição de “casa térrea” face ao que se dirigiu ao local tendo visto outro prédio diverso 
penhorado ao executado que lhe pareceu térreo pensando que estava a ver o bem anunciado como 
prédio misto.

Contrapõe o Sr. Chefe do serviço de Finanças no seu despacho de 8/10/2008 que: “Na nova ma-
triz, no quadro da descrição do prédio susceptível de utilização independente (artº 12º n.º 3 do CIMI) 
prédio, consta como Tipo de Prédio: “Prédio em prop. total sem Andares nem Div Susc. De utiliz. 
Independente”, nomenclatura designativa de uma casa, moradia, armazém...significando todo o prédio 
urbano que não seja terreno para construção, fracção autónoma de prédio em propriedade horizontal 
(artº 2º n.º 4 do CIMI) e andar ou parte de prédio susceptível de utilização independente (artº 12, n.º 3 
do CIMI), em que, nestes casos, cada parte terá o seu próprio artigo matricial avaliação independente, 
conforme print que se junta — Doc 1”.

E, explica o mesmo Chefe no seu despacho de 30/10/2008 constante de fls. 33 e 34 justificando 
a omissão no anúncio da descrição da afectação do prédio: (...) 6) — Quanto à afectação das casas ou 
prédios urbanos e ao contrário do que refere o reclamante nos pontos 36º e seguintes, também não 
existiu, nem existe dualidade de critérios por parte deste serviço de Finanças, assim:

 - A afectação constante da matriz da casa adjudicada, deve -se ao facto do sistema informático 
aproveitar a designação da antiga matriz;

 - O facto de não constar no edital a afectação da parte urbana da verba n.º 2 resulta da inser-
ção manual da descrição do prédio misto no SIGVEC  - Sistema de Gestão de Vendas Coercivas, uma 
vez que para efeitos fiscais e nas matrizes não existem prédios mistos, que impossibilita a recolha da 
informação automaticamente pelo SIGVEC no sistema de avaliações”.

DECIDINDO NESTE STA:
Cremos que a omissão da afectação do prédio foi essencial para a verificação do erro sobre o 

objecto em que incorreu o ora recorrente requerente da anulação de venda.
Tal afectação era um elemento essencial que devia ter sido levado à publicitação, tanto mais que 

o prédio sofrera obras que o descaracterizaram face à descrição constante da CRPredial. Com efeito, 
a afectação de um prédio é a maior parte das vezes o traço distintivo que funciona como determi-
nante na valoração do próprio prédio e na decisão de compra por atenção à utilização que o potencial 
adquirente lhe pretende dar. No caso, tal omissão associada a dizeres tabelares que o sr. Chefe do 
Serviço de Finanças esclareceu mas com os quais o cidadão comum não está familiarizado criaram a 
dúvida que o registo predial esclareceu em sentido incorrecto para com o arrematante, devido à sua 
desactualização.

Temos por adquirido que ocorreu verdadeiro erro sobre o objecto da venda, manifestamente in-
fluenciado e determinado pela insuficiência do anúncio de venda, quanto à afectação da parte urbana 
do prédio e à discrepância entre a descrição do prédio na matriz e na Conservatória do Registo Predial, 
omissão que se pode reconduzir, também, a “falta de conformidade com o que foi anunciado”. Assim 
sendo, ainda que a Administração Fiscal não esteja obrigada a efectuar uma descrição exaustiva do 
bem a vender, bastando que sumarie a mesma, há que verificar caso a caso se os elementos divulgados 
são suficientes para que o potencial interessado forme uma exacta e correcta ideia sobre o mesmo bem, 
nos seus aspectos quantitativos e qualitativos.

No caso, o adquirente do bem, formou a sua decisão de licitação com base em elementos que não 
eram completos e embora o anúncio revelasse a realidade física do imóvel, alguns dos seus dizeres 
tabelares eram susceptíveis de criar dúvidas que erradamente foram dissipadas com a consulta a um 
registo predial desactualizado no que respeita à descrição do prédio.

Assim o licitante de boa fé, pensou estar a adquirir uma casa térrea quando estava a adquirir um 
armazém ou equivalente construído clandestinamente sobre uma casa térrea.

E, a nosso ver, pensamos que não pode ser penalizado o adquirente, por não ter feito mais dili-
gências prévias do que as que fez no sentido de identificar “in loco” o bem a vender. Não podemos 
esquecer que, cada vez mais, vivemos numa sociedade de informação onde as aquisições de bens 
e outros negócios se apresentam e fazem à velocidade da vida moderna e dos actuais meios de co-
municação o que é compreensível e universalmente aceite. Daí, o maior rigor que se deve exigir na 
publicitação a quem apresenta para venda bens em tais meios de comunicação, incluindo os Jornais 
e a Internet.
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Reafirma -se não poder ser penalizado o destinatário da publicidade que agindo de boa fé e com 
falsa representação, por ter criado, face ao quadro publicitário, o qual continha uma decisiva omissão 
quanto à afectação do bem, a convicção de estar a licitar uma casa quando na verdade era um armazém, 
facto que não foi salientado e, devia tê -lo sido, no anúncio de venda. Ocorreu, no caso, erro na repre-
sentação do objecto cuja culpa não pode ser atribuída ao recorrente que agiu com a diligência normal e 
esperada numa situação destas, assim se discordando da decisão recorrida que lhe assaca a culpa pela 
errada representação do objecto em que incorreu.

Preparando a decisão formulam -se as seguintes proposições:
1) Ainda que a Administração Fiscal não esteja obrigada a efectuar uma descrição exaustiva do 

bem a vender, bastando que sumarie a mesma, há que verificar caso a caso se os elementos divulgados 
são suficientes para que o potencial interessado forme uma exacta e correcta ideia sobre o mesmo bem, 
nos seus aspectos quantitativos e qualitativos.

2) Tendo sido omitida a afectação do bem a vender constante da matriz e ocorrendo discrepância 
entre a descrição matricial e a do registo predial, e sucedendo que tais divergências não foram sufi-
cientemente esclarecidas numa visita ao local onde ao comprador, ora recorrente, foi indicado outro 
bem que igualmente tinha sido penhorado ao mesmo executado, o recorrente de boa fé, pensou estar a 
adquirir uma casa térrea quando efectivamente estava a adquirir um armazém ou equivalente construído 
clandestinamente sobre uma casa térrea.

3) Tal omissão e divergências de descrição, ditas em 2), criaram erro na representação do objecto, 
cuja culpa não pode ser atribuída ao recorrente que agiu com a diligência normal e esperada.

4) Numa sociedade de informação onde as aquisições de bens e outros negócios se apresentam 
e fazem à velocidade da vida moderna e dos actuais meios de comunicação, o que é compreensível e 
universalmente aceite, exige -se maior rigor na publicitação a quem apresenta para venda bens em tais 
meios, incluindo os Jornais e a Internet.

Nas circunstâncias concretas, supra descritas, o negócio é anulável o que agora se determina.
4 -DECISÃO:
Pelo exposto, acordam os juízes deste STA em conceder provimento ao recurso revogando a 

decisão recorrida e anulando a venda/adjudicação operada na execução de que os presentes autos são 
incidente, com as legais consequências.

Sem custas.

Lisboa, 7 de Dezembro de 2011. — Ascensão Lopes (relator) — Isabel Marques da Silva — Valente 
Torrão (Vencido. Sendo certo que o anúncio da venda pode sofrer de alguma deficiência, a verdade é 
que está provado nos autos que o adquirente efectuou diligências relativamente ao bem e, mesmo assim 
apresentou a sua proposta de compra. Parece assim que a deficiência do anúncio não era relevante para 
o adquirente, pelo que não anularia a venda, negando provimento ao recurso). 

 Acórdão de 7 de Dezembro de 2011.

Assunto:

Subsídio de compensação atribuído a Conservadores e notários em serviço nas Re-
giões Autónomas. Natureza compensatória. Não sujeição aos limites impostos pelo 
D.L.106/98 de 24/04.

Sumário:

 I — O subsídio de compensação previsto no art. 29, n. 2, da Lei 21/85, de 30 de Outubro, 
visa compensar os magistrados a quem não é atribuída casa, dos encargos com a 
manutenção de casa adequada ao prestígio das funções, que continua a ser -lhes 
exigida pelo que tal atribuição patrimonial atenta a sua natureza compensatória 
e não remuneratória, não está abrangida no âmbito de incidência do I.R.S..

 II — A equiparação deste subsídio a ajudas de custo, explicitada pela Lei n.º 143/99, 
de 31 de Agosto, vem apenas confirmar a sua natureza compensatória e não 
remuneratória, não estando abrangido pela limitação decorrente do artº 12º do 
DL. 106/98 de 24/04.
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 III — Os conservadores e notários, em exercício de funções nas Regiões Autónomas dos 
Açores e da Madeira, têm direito, ao abrigo do DL. 66/88 de 01/03, à atribuição de 
um subsídio de compensação, nos termos ali definidos, o qual, analogamente, ao 
que é auferido por magistrados não está abrangido, na sua totalidade, no âmbito 
de incidência do IRS.

Processo n.º 713/11 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorridos: Maria Sónia Romero Dias e Outro.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Ascensão Lopes.

Acordam, em conferência, nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Admi-
nistrativo

1  - RELATÓRIO
MARIA SÓNIA ROMERO DIAS e CARLOS MANUEL TEIXEIRA BOUÇA, residentes na 

Rua ……………, Bloco …..— ……, ………, vieram, ao abrigo do disposto nos artigos 96º, n.º 1, 97º, 
n.º 1, a), e 99º do CPPT, deduzir impugnação judicial da liquidação de IRS relativa ao ano de 2008, 
questionando a inclusão do subsidio de compensação no valor de € 3.538,15, em virtude da impugnante 
ora recorrida Maria Sónia Romero Dias estar a exercer funções de Conservadora na Conservatória do 
Registo Civil, Predial e Comercial de …………….., na Região Autónoma dos Açores.

Por sentença, proferida no Tribunal Administrativo e Fiscal de Ponta Delgada, em 10 de De-
zembro de 2010, foi julgada a impugnação procedente anulando a impugnação liquidada, tendo 
reagido a FAZENDA PÚBLICA com a interposição de recurso jurisdicional para o Tribunal Central 
Administrativo Sul, que por decisão de 7 de Junho de 2011, se declarou incompetente, em razão 
da hierarquia entendendo ser competente este Supremo Tribunal Administrativo para onde os autos 
foram remetidos.

A alegação de recurso integra as seguintes conclusões:
Face ao exposto não se põe em causa o montante total do subsídio, mas o excedente relativa-

mente ao imposto na lei de acordo com a circular 18/2002 de 19 de Junho, tendo a Administração 
Tributária agido de conformidade com o articulado entre o Código de Imposto sobre o Rendimento 
de Pessoas Singulares e a referida circular.

Nestes termos e nos mais de direito aplicável, requer -se a Vª Ex.ª se digne julgar procedente o 
recurso, por totalmente provado e em consequência ser a douta sentença ora recorrida, revogada e 
julgada improcedente a impugnação, tudo com as devidas consequências legais.

Os recorridos não contra -alegaram.
O EMMP neste Supremo Tribunal não se pronunciou.
2 - FUNDAMENTAÇÃO
O Tribunal “a quo” deu como provada a seguinte factualidade:
A impugnante Maria Sónia é conservadora a exercer funções na Conservatória do Registo Civil, 

Predial e Comercial de …………...
Apresentou a sua declaração de rendimentos do ano de 2008 conjuntamente com o impugnante 

Carlos Bouça, seu marido, para efeitos de IRS.
Na respectiva liquidação, foi sujeito a tributação o montante de 2.355,13 €, parte do que a impug-

nante Maria Sónia tinha recebido nesse período a título de subsídio de compensação.
Os impugnantes reclamaram dessa liquidação, reclamação que foi indeferida.
3 - DO DIREITO
Nos presentes autos levanta -se a questão de saber se o subsídio de compensação análogo ao dos 

magistrados judiciais, previsto no Decreto -Lei n.º 66/88 de 1 de Março, para os conservadores e notá-
rios, em serviço nas regiões autónomas, está ou não sujeito a IRS na parte em que excede o montante 
máximo de ajuda de custo diária multiplicado por noventa vezes. É pois, apenas de direito a questão 
a decidir.

Assente e aceite por todas as partes está o reconhecimento do direito da impugnante mulher a be-
neficiar da não sujeição para efeitos de IRS, do subsídio de compensação que aufere por ter a qualidade 
profissional de Conservadora da Conservatória do Registo Civil, Predial e Comercial de ……………. 
e por a lei (D. L. 68/88 de 1 de Março) estabelecer um paralelismo entre a situação desta impugnante 
atenta a sua qualidade profissional e o direito que assiste aos Magistrados Judiciais de auferirem um 
subsídio de compensação nos casos em que não usufruem de casa de habitação na comarca onde de-
sempenham funções direito que lhes assiste estatutariamente.

Em dúvida e em causa está o limite de tal não sujeição.
Escuda -se a Administração Tributária no disposto no artº 12º do D.L. n.º 106/98 de 24 de Abril 

para defender a existência de um limite à dita não sujeição que quantifica nos noventa dias referidos 
no preceito, aludindo à circular n.º 18 de 19/06/2002 da Direcção de Serviços de IRS, defendendo que 
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no caso por o subsídio auferido pela impugnante exceder o montante máximo de ajuda de custo diário 
vezes noventa, o mesmo deve ser tributado no excedente.

Será assim?
Não perfilhamos desta interpretação. Vejamos:
A lei 143/99 de 31/08 que alterou o Estatuto dos Magistrados Judiciais (lei 21/85 de 30/07) teve a 

fundamentá -la dúvidas antigas sobre a natureza do referido subsídio de compensação por não atribuição 
de residência a Magistrado judicial. Discutia -se então se estávamos perante um subsídio com natureza 
remuneratória (caso em que seria tributado) ou compensatória (caso em que não seria tributado. A Juris-
prudência do STA já há muito que considerava ter natureza compensatória a atribuição do mencionado 
subsídio. Vide a título de exemplo os Acórdão tirados nos recursos números 021842; 022076; 022683; 
019513 e 020901 prolatados respectivamente em 29/10/1997; 17/12/1997; 13/01/1999; 19/05/1999 e 
18/02/1998, todos sumariados e disponíveis no site da DGSI.

O último dos arestos mencionado sintetizou assim o tema objecto de decisão:
I  - A atribuição de casas a magistrados judiciais visa possibilitar -lhe sem ónus, cumprirem o 

dever estatutário de assegurarem a manutenção de uma casa de habitação adequada à sua condição 
social.

II  - A exigência de manutenção de tal habitação, mesmo que o magistrado não a habite, é imposta 
pela necessidade de dignificar a função dos magistrados, como membros de órgãos de soberania, dig-
nificação essa que, reflexamente, dignifica a própria imagem do Estado perante os cidadãos.

III  - Por tal exigência ter a ver com o prestígio da função de magistrado, ela é imposta também 
aos magistrados jubilados, pois estes mantêm todos os deveres estatutários dos magistrados no activo.

IV  - O subsidio de compensação previsto no art. 29, n. 2, da Lei 21/85, de 30 de Outubro, visa 
compensar os magistrados a quem não é atribuída casa, dos encargos com a manutenção de casa ade-
quada ao prestígio das funções, que continua a ser -lhes exigida.

V  - Todas as atribuições patrimoniais feitas a trabalhadores por conta de outrem que tenham carácter 
compensatório e não remuneratório, não estão abrangidas no âmbito de incidência do I.R.S..

VI  - O art. 2, n. 3, alínea c) do C.I.R.S., na redacção inicial, seria organicamente inconstitucional, 
por desconformidade com a lei de autorização legislativa em que se baseou a emissão do Código pelo 
Governo, se fosse interpretado como alargando a base de incidência do I.R.S. a atribuições patrimoniais 
feitas com o objectivo de compensar os trabalhadores por conta de outrem de despesas provocadas 
pelo exercício das suas funções.

VII  - A mesma norma, se fosse interpretada dessa forma, seria também materialmente inconsti-
tucional, por ofensa do princípio constitucional da igualdade, ao não fazer distinção, para efeitos de 
tributação entre atribuições patrimoniais remuneratórias e compensatórias.

Para esclarecer quaisquer dúvidas e porque entendia que tal subsídio tinha natureza compensatória 
o legislador equiparou -o para todos os efeitos a ajudas de custo relativamente às quais nunca se pôs 
em dúvida a sua eminente natureza compensatória, dentro dos limites admitidos por lei (por todos vide 
o Ac. do STA de 06/03/2008 tirado no recurso n.º 01063/07 - disponível no site da DGSI). E, assim a 
lei 143/99 de 31 de Agosto dispôs: “2 - Os magistrados que não disponham de casa ou habitação nos 
termos referidos no número anterior ou não a habitem, conforme o disposto no n.º 2 do artigo 8º., têm 
direito a um subsídio de compensação fixado pelo Ministro da Justiça, para todos os efeitos equiparado 
a ajudas de custo, ouvidos o Conselho Superior da Magistratura e as organizações representativas dos 
magistrados, tendo em conta os preços correntes no mercado local de habitação.”

Ora, sendo a própria lei que refere a forma de calcular o montante desse subsídio “ouvidos o 
Conselho Superior da Magistratura e as organizações representativas dos magistrados, tendo em conta 
os preços correntes no mercado local de habitação.”

Não faria sentido limitá -lo, agora, nos termos pretendidos pela recorrente Fazenda Pública, para 
efeitos de não sujeição a tributação em IRS, na interpretação de que tal é imposto pelo disposto no 
artº 12º do D. L. 106/98 de 24 de Abril até porque noutro passo do estatuto dos Magistrados Judiciais 
está previsto o auferimento de ajudas de custo (artº 27º) essas sim, as quais poderão, eventualmente, 
ser consideradas, para efeitos de não sujeição a tributação como devendo enquadrar -se dentro dos 
limites previstos no diploma acabado de referir. Se assim não fosse de entender então poderia 
ocorrer descriminação dos Magistrados beneficiários do subsídio de compensação, relativamente 
aos demais servidores do Estado, com manifesta violação do princípio da igualdade de direitos 
estabelecido na Constituição da República, pois que as ajudas de custo que viessem a auferir por 
deslocações em serviço para fora da comarca onde se encontre sediado o seu tribunal ou serviço 
habitual, estariam sempre sujeitas a tributação mesmo antes de atingido o limite de noventa dias 
previsto no citado diploma.

Em suma; a equiparação do subsídio de compensação dos Magistrados pela não atribuição de 
casa de função às ajudas de custos deve entender -se como uma forma encontrada pelo legislador de 
esclarecer de uma vez por todas a natureza compensatória de tal subsídio.
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Que assim é, expressa -o a jurisprudência posterior à citada lei de que é exemplo o acórdão de 
05/04/2000 tirado no recurso n.º 024568, o qual pela mão do Relator Jorge Lopes de Sousa reiterou as 
conclusões expressas no sumário supra destacado, a que acrescentou:

Sumário (...)
VIII  - A equiparação destes subsídios a ajudas de custo explicitada pela Lei n.º 143/99, de 31 de 

Agosto, vem confirmar a sua natureza compensatória e não remuneratória e, não tendo estes sofrido 
qualquer alteração com este diploma, conduz à conclusão que essa equiparação, derivada da sua fina-
lidade, já se justificava anteriormente.

Com efeito, também a nosso ver, o subsídio de residência não tem natureza de remuneração do 
trabalho por conta de outrem ou auferido em razão dele, sendo antes mero substitutivo da obrigação 
estatal de prestação de residência aos magistrados.

O limite previsto no artº 12º do D. L. 106/98 de 24 de Abril aplica -se aos servidores do Estado 
quando desempenhem funções pelas quais aufiram ajudas de custo. Estas ajudas, diversamente do 
subsídio de compensação a que nos vimos referindo, têm um carácter temporário e localizado e daí 
que se compreenda que em relação à sua extensão tenham sido introduzidas limitações quanto à sua 
não sujeição a IRS.

Aqui chegados e resultando da lei 66/88 de 1 de Março que a impugnante — mulher, ora 
recorrida tem direito a um subsídio de compensação de montante igual ao fixado para os ma-
gistrados judiciais (nº 2 do artº 1º) em virtude do exercício das suas funções de conservadora 
na Conservatória do Registo Civil, Predial e Comercial de ………….. — Açores, o mesmo, por 
atenção à sua natureza compensatória, está excluído, na totalidade, do âmbito de incidência do 
artº 2º do CIRS.

Assim sendo, falece o recurso da Fazenda Pública sendo de confirmar a decisão recorrida.
4 - DECISÃO:
Pelo exposto acordam os juízes deste STA em negar provimento ao recurso, confirmando a de-

cisão recorrida.
Custas a cargo da recorrente.

Lisboa, 7 de Dezembro de 2011. — Ascensão Lopes (relator) — Pedro Delgado — Casimiro 
Gonçalves (voto a decisão com a declaração que segue em anexo).

1. Voto a decisão, mas não a respectiva fundamentação.
2. Com efeito, não subscrevo a fundamentação constante do acórdão na parte em que se pres-

supõe que estamos perante um subsídio análogo ao dos magistrados judiciais («Nos presentes autos 
levanta -se a questão de saber se o subsídio de compensação análogo ao dos magistrados judiciais, 
previsto no Decreto -Lei n.º 66/88 de 1 de Março...»), pois que entendo que este subsídio de compen-
sação aqui em questão apenas para efeitos do respectivo montante surge equiparado ao subsídio de 
compensação fixado para os magistrados judiciais («Os funcionários referidos no número anterior 
que não tenham residência nas localidades onde sejam colocados têm direito a casa mobilada ou, 
na sua falta, à atribuição de um subsídio de compensação de montante igual ao fixado para os ma-
gistrados judiciais.»  - n.º 2 do art. 1º do citado DL). Tanto que no Preâmbulo do diploma se refere 
tratar -se de «situação paralela à dos magistrados e oficiais de justiça» adoptando -se, embora, «uma 
solução análoga».

3. Por outro lado, exara -se no acórdão: «Assente e aceite por todas as partes está o reconheci-
mento do direito da impugnante mulher a beneficiar da não sujeição para efeitos de IRS, do subsídio 
de compensação que aufere por ter a qualidade profissional de Conservadora da Conservatória de (...) 
e por a lei (DL 68/88 de 1 de Março) estabelecer um paralelismo entre a situação desta impugnante 
atenta a sua qualidade profissional e o direito que assiste aos Magistrados Judiciais de auferirem um 
subsídio de compensação nos casos em que não usufruem de casa de habitação na comarca onde de-
sempenham funções direito que lhes assiste estatutariamente. Em dúvida e em causa está o limite de 
tal não sujeição»

Ora, salvo o devido respeito, também não decorre do citado diploma que seja ele a estabelecer 
um «paralelismo entre a situação da impugnante atenta a sua qualidade profissional e o direito 
que assiste aos Magistrados Judiciais de auferirem um subsídio de compensação nos casos em 
que...».

4. Assim, e porque, de facto, entendo que, no caso, se trata de subsídio que tem tal natureza 
compensatória (e não remuneratória), seria por apelo apenas a esta fundamentação (e nem sequer à 
fundamentação retirada da jurisprudência do STA no que respeita ao subsídio de compensação dos 
magistrados judiciais) que negaria provimento ao recurso.

Lisboa, 7 de Dezembro de 2011. — Casimiro Gonçalves. 
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 Acórdão de 7 de Dezembro de 2011.

Processo n.º 750/11 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Edifícios Atlântico, SA.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Ascensão Lopes.

Acordam, em conferência, nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Admi-
nistrativo

1 -RELATÓRIO
EDIFÍCIOS ATLÂNTICO, S.A, contribuinte n.º 500343764, com os sinais constantes dos autos, 

apresentou, nos termos do art. 276.º CPPT, reclamação de decisão do órgão da execução fiscal.
Por sentença, proferida no Tribunal Tributário de Lisboa, foi julgada totalmente procedente a 

reclamação e anulado o despacho recorrido, tendo reagido a FAZENDA PÚBLICA com a interposição 
de recurso jurisdicional para o Tribunal Central Administrativo Sul, que por decisão de 28 de Julho 
de 2011, se declarou incompetente em razão da hierarquia entendendo ser competente este Supremo 
Tribunal Administrativo para onde os autos foram remetidos.

Neste STA foi decidido conceder provimento ao recurso da Fazenda Pública, revogar a decisão 
recorrida e manter na ordem jurídica o despacho recorrido. Mais foi decidido condenarem custas a 
sociedade recorrida em ambas as instâncias sendo devidas neste STA por ter contra -alegado.

Não satisfeita com o assim decidido vem agora a mesma sociedade recorrida através da sua peça 
de fls. 204 a 230, requerer a Reforma, a correcção de vício de omissão de pronúncia e/ou a aclaração 
do mesmo. Termina com as seguintes conclusões:

Na sequência de todo o articulado antecedente, e com base na argumentação fáctica e jurídica ali 
expendida, a Recorrida apresenta as seguintes conclusões:

I  - Este Douto STA incorreu em erro sobre os pressupostos de facto ou em erro manifesto na 
qualificação jurídica dos factos que levaram à fixação da responsabilidade da Recorrida pela totalidade 
das custas, pois esta obteve vencimento quanto à incompetência hierárquica do TCAS para o julga-
mento do recurso interposto pela Recorrente e não contra -alegou junto deste STA; requer -se, portanto, 
a reforma do Douto Acórdão em relação a esta matéria com base nos fundamentos desenvolvidos no 
articulado antecedente.

II  - Incorreu igualmente em erro manifesto na determinação da norma aplicável à questão de fundo, 
ao criar uma norma transitória ao (pretenso) abrigo do artigo 10º, n.º 3, do Código Civil, tendo violado 
os princípios constitucionalmente consagrados da legalidade, da segurança jurídica e da separação de 
poderes; requer -se, igualmente, a reforma do Douto Acórdão em relação a esta matéria, com base nos 
fundamentos desenvolvidos no articulado antecedente.

III  - Incorreu, ainda, em omissão de pronúncia ao abster -se de conhecer e julgar o pedido 
subsidiário formulado pela Requerente na primeira instância, uma vez que a tal estava obrigado 
por o conhecimento da questão pelo Douto Tribunal a quo ter ficado prejudicado pela proce-
dência do pedido principal formulado pela Recorrida na respectiva petição inicial; requer -se 
a correcção tal de vício da sentença, com base nos fundamentos desenvolvidos no articulado 
antecedente.

IV  - Se este Douto STA considerar que não ocorreu omissão de pronúncia quanto ao ponto acima 
identificados, deve (i) reformar o seu Acórdão por erro na determinação da norma aplicável ou (ii) 
aclará -lo no sentido de tornar evidente a respectiva fundamentação ou decisão no que respeita à não 
fixação in casu de uma redução da taxa de juros de mora a 50% do montante máximo legalmente 
permitido.

Nestes termos, e nos melhores de Direito, se requer a este Douto Tribunal, muito respeitosamente, 
de acordo com o artigo 670º, n.º 1 do CPC, que se digne (i) reformar o Acórdão quanto a custas, nos 
termos, respectivamente, do artigo 669º, n.º 1, alínea b), do CPC, ou, subsidiariamente, do artigo 669.º. 
n.º 2, alínea a), do CPC; (ii) reformar o Acórdão por erro manifesto na determinação da norma aplicável 
à questão de fundo nos termos do artigo 669º, n.º 2, alínea a), do CPC; (iii) emitir despacho a corrigir 
3 vicio de omissão de pronúncia quanto à apreciação de pedido subsidiário da reclamação, nos termos 
do artigo 668º, n.º, alínea d), e n.º 4, do CPC; (iv) subsidiariamente a (iii), quanto à não fixação in casu 
de uma redução da taxa de juros de mora a 50% do montante máximo legalmente permitido, reformar o 
seu Acórdão por erro na determinação da norma aplicável, nos termos do artigo 669º, n.º 2, alínea a), do 
CPC, ou, ainda subsidiariamente, aclará -lo, nos termos do artigo 669.º, n.º 1, alínea a), do CPC, - todos 
os artigos do CPC aplicáveis ex vi artigo 2º, alínea e), do CPPT.

O EMMP neste Supremo Tribunal não emitiu parecer
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2 - FUNDAMENTAÇÃO
O Tribunal “a quo” deu como provada a seguinte factualidade que se considerou no acórdão 

deste STA de que agora é pedida a Reforma, a correcção de vício de omissão de pronúncia e/ou 
a aclaração do mesmo:

1. Em 09/09/2010 foi instaurado o processo de execução fiscal com o n.º 3247201001127144 para 
cobrança coerciva de dívida de IRC do exercício de 2009 no valor de €102663,71 (fl. 25 e 26);

2. A reclamante solicitou no Serviço de Finanças de Lisboa 2, em 06/20/2010, a suspensão do 
processo executivo referido no ponto anterior, informando os serviços que pretendia deduzir reclamação 
graciosa ou impugnação judicial dentro dos prazos legais, (fl. 27, 29 a 33);

3. O órgão de execução fiscal fixou a garantia no valor de € 132.951,33 a que correspondem juros 
de mora calculados desde 18/08/2010 a 06/10/2010 (3 meses ou fracção) no valor de € 3.079,91, o 
total das custas € 617,44, sobre o somatório do valor da dívida dos juros de mora e custas com reporta 
à data do pedido aplicou um acréscimo de 25%. (fl. 28).

3 - DO DIREITO
Da eventual omissão de pronúncia.
Suscita a apresentante da peça que aqui nos traz, a questão de ter sido omitida pronúncia quanto ao 

pedido subsidiário que terá formulado em d) das conclusões que inseriu na sua reclamação do despacho 
que fixou a garantia bancária e onde se exprimiu do seguinte modo:

“Sem conceder no que acaba de se afirmar supra nas conclusões B) e c) ainda que alguma taxa 
de juro de mora pudesse ser aplicada pelo órgão de execução fiscal, este teria no caso sub judice vio-
lado o disposto no actual n.º 4 do artº 3º do Decreto Lei n.º 73/99, de 16 de Março, ao não considerar 
a redução da taxa de juros de mora aplicável para metade”.

É sabido que a omissão de pronúncia só se verifica quando o juiz deixa de se pronunciar sobre 
questões que lhe foram submetidas pelas partes ou de que deve conhecer oficiosamente, ou que não 
estejam prejudicadas pela solução dada a outras, entendendo -se por questões os problemas concretos 
a decidir e não os simples argumentos, opiniões ou doutrinas expendidos pelas partes na defesa das 
teses em presença.

No caso dos autos considerou este STA que deviam ser contabilizados juros de mora nos termos 
em que assim foi determinado pelo despacho recorrido. Saber se devia ser só metade está prejudicado 
pela solução dada no acórdão. Não é aplicável o sustentado pela recorrida, ora requerente, que defendia 
não deverem ser considerados quaisquer de juros ou então só metade mas a medida considerada no 
despacho reclamado e assim, sendo esta a consideração deste Tribunal entende -se que não foi cometida 
qualquer omissão de pronúncia.

Sobre a reforma de custas
A recorrida foi condenada em custas por ter contra -alegado. Entende que mal, porque não contra-

-alegou no STA mas antes no TCA -Sul onde apresentou a maior parte das contra -alegações, a sustentar 
a incompetência daquele Tribunal em razão da hierarquia como se veio a revelar ter razão.

Ora, não podemos deixar de considerar que muito embora as contra -alegações tenham sido apre-
sentadas no TCA -Sul foram consideradas por este STA para onde o processo transitou. A condenação 
em custas resulta do decaimento da pretensão da recorrida nas contra -alegações que apresentou e tal 
condenação respeita os ditames do artº 7º n.º 2 do do regulamento das custas aprovado pelo D. L. 34/2008 
de 26 de Fevereiro. De resto, não é possível segmentarem -se as contra -alegações em contra -alegações 
que obtiveram vencimento quanto à questão da incompetência em razão da hierarquia do TCA -Sul 
e demais contra -alegações. A questão da incompetência declarada pelo TCA -Sul é de resto questão 
incidental relativa à tramitação do processo de conhecimento oficioso (artºs 70º 101º e 102º do CPC).

Entende pois este Tribunal não ocorrerem razões para proceder à reforma do acórdão quanto a 
custas, improcedendo assim a pretensão da requerente.

Quanto à pretendida reforma do acórdão por erro manifesto na determinação da norma 
aplicável à questão de fundo nos termos do artigo 669º n.º 2 alínea a) do CPC.

Este tribunal entendeu face à lacuna existente que equacionou, integrar a mesma com recurso ao 
disposto no artº 10º n.º 3 do C. Civil. Fê -lo por atenção aos factos e ao espírito do sistema de cobrança 
de juros que vigorou até à alteração legislativa a que o acórdão faz referência. Fê -lo, pois, ao abrigo 
de normas de “vigência, interpretação e aplicação das leis” e o seu poder jurisdicional nesta matéria 
encontra -se esgotado restando o mecanismo da oposição de acórdãos para, eventualmente, definir uma 
orientação jurisprudencial diferente. Nada há assim, para reformar quanto à análise e decisão sobre a 
questão de fundo que se colocava e cumpria decidir, como efectivamente se decidiu.

Finalmente, pede a requerente a aclaração do acórdão.
Mas não vemos que possamos aclarar o que está claro. Não se patenteia qualquer obscuridade 

ou ambiguidade da decisão ou dos seus fundamentos que possibilitem o pretendido esclarecimento, 
que se indefere. Se o Tribunal afirmou ser de aplicar a taxa de juros que vinha vigorando de 1% ao 
mês, obviamente que entendeu ser esta a taxa a considerar e não metade ou outra percentagem ficando 
prejudicado o conhecimento de quaisquer argumentos expendidos neste sentido. Remetemos para o 
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 Acórdão de 7 de Dezembro de 2011.

Assunto:

Isenção de sisa. Aplicação da lei no tempo. Princípio da confiança.

Sumário:

 I — O facto constitutivo do direito à isenção de sisa previsto no n.º 31 do artigo 11º 
do CIMSISD é a realização do acto translativo do imóvel e não a data do início 
do procedimento destinado à obtenção desse benefício.

 II — As transacções de imóveis efectuadas após a entrada em vigor da Lei n.º 30 -G/00 
de 29 de Dezembro, cujo n.º 3 do artigo 7º revogou a isenção de sisa prevista 
naquele artigo, não gozam de isenção de sisa.

 III — O artigo 7º, n.º 3 da Lei n.º 30 -G/00 não viola o princípio constitucional da pro-
tecção da confiança, que decorre do princípio do Estado de direito enunciado no 
artigo 2º da CRP.

Processo n.º 864/10 -30.
Recorrente: Subdirector geral dos Impostos.
Recorrido: EGIC – Empresa de Gestão Imobiliária e Construção, Lda.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Lino Ribeiro.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo

1.1. O Sub -Director Geral dos Impostos interpõe recurso jurisdicional da sentença do Tribunal 
Administrativo e Fiscal do Porto que julgou procedente a impugnação que “EGIC – Empresa de Gestão 
Imobiliária e Construção, Lda”, com os sinais nos autos, instaurou contra o despacho de 28/11/2002 
que lhe indeferiu o pedido de isenção de Imposto Municipal de Sisa.

Para tal, nas alegações conclui o seguinte:
A) A aliás douta sentença recorrida ao decidir anular o acto recorrido por o mesmo enfermar 

de vício de violação de lei, fez, salvo o devido respeito, uma incorrecta interpretação e aplicação aos 
factos do art. 11º do EBF e do n.º 31º do art. 11º do CIMSISD, este último em confronto com o n.º 3 
do art. 7º da Lei 30 -G/2000, de 29/12.

B) Com a Lei n.º 30 -G/2000, o legislador pretendeu, inequivocamente, acabar com a isenção de 
sisa para as transmissões realizadas entre sociedades autorizadas a ser tributadas pelo novo regime de 
tributação dos grupos de sociedades e só foram mantidas, transitoriamente, as isenções referentes às 
transmissões efectuadas anteriormente à entrada em vigor da Lei 30 -G/2000, desde que, nos três exercí-
cios seguintes à transmissão as sociedades continuassem abrangidas pelo regime de tributação pelo lucro 
consolidado ou pelo regime especial de tributação dos lucros de sociedades (cfr. n.º 3 do art.7º).

C) Ao ter deliberado que a simples entrega de requerimentos, até finais do ano de 2000, solicitando 
a isenção de sisa, determinava o preenchimento dos requisitos da isenção, a sentença recorrida, salvo o 
devido respeito, foi para além da letra e do espírito do n.º 3 do art. 7º da Lei 30 -G/2010, tendo atribuído 
ou, mais propriamente, mantido, um beneficio fiscal já não contemplado por lei.

D) Isto porque, em 2001 surge um novo regime de tributação de grupos de sociedades, vide art. 59º 
do CIRC, com a redacção que lhe foi conferida pela Lei 30 -G/2010, o qual já não tem associado o 

segmento do acórdão que com total clareza decidiu dar razão à Fazenda Pública, dispensando -nos de 
o transcrever, por fastidioso:

Por tudo o que ficou dito falecem na totalidade os pedidos contidos no requerimento pós acórdão 
de 21/09/2011.

DECISÃO:
Pelo exposto acordam os juízes deste STA em indeferir o requerido.
Custas pelo incidente a cargo da requerente.

Lisboa, 7 de Dezembro de 2011. — Ascensão Lopes (relator) — Casimiro Gonçalves — Pedro 
Delgado. 
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beneficio fiscal de isenção de sisa para as transmissões efectuadas, a partir de 2001, entre as sociedades 
integradas no novo regime de tributação de grupos de sociedades.

E) Daí que, a interpretação feita, pela Sentença recorrida, daquele n.º 3 do art.º 7º da Lei 30 -G/2010 
seja, em nosso entender e salvo o devido respeito, para além de violadora da lei também inconstitu-
cional, por violação do n.º 2 do art. 103º da CRP e do principio da legalidade do sistema fiscal, que 
determina que os impostos são criados por lei, que determina a incidência, a taxa, os beneficias fiscais 
e as garantias dos contribuintes.

F) A interpretação que a sentença recorrida faz do n.º 3 do art. 7º da Lei 30 -G/00, permite que o 
beneficio fiscal, extinto por lei a partir de certa data, 2001, ressurja e seja aplicado, face a uma inter-
pretação que o legislador não quis, às transmissões efectuadas posteriormente à extinção do beneficio.

G) Do efeito declarativo do reconhecimento do benefício que se encontrava previsto no n.º 31 do 
art. 11º do CIMSISD, não resulta, como a sentença parece entender, que o direito à isenção de sisa se 
tenha constituído nas datas da entrega dos requerimentos.

H) Com efeito, é completamente incorrecto e infundado não considerar o pressuposto do beneficio, 
“transmissão do bem” ou reconduzi -lo a uma denominada fase de execução do beneficio, quando a 
própria transmissão, sendo pressuposto da incidência tributária da sisa opera, simultaneamente, como 
facto impeditivo da tributação.

I) Assim, um dos pressupostos do benefício é também a transmissão que, necessariamente, tem 
que se realizar num dos exercícios em que vigorava a autorização para a tributação pelo lucro conso-
lidado, isto é, até 31/12/00.

J) A data de apresentação do requerimento, não é nenhum pressuposto de atribuição do benefício. 
Trata -se tão -somente de um simples procedimento destinado à verificação da existência dos requisitos 
que, conjugadamente com a data da transmissão, habilita o sujeito passivo a beneficiar da isenção.

K) Ora, no caso, não estão preenchidos os pressupostos da isenção, uma vez que, até 31/12/00, 
não se efectuaram as pretendidas transmissões de imóveis.

L) Pelo que, estando provado que não houve transmissão de imóveis no ano de, 2000, não se vê 
como podia a então recorrente gozar do benefício de sisa para as transmissões efectuadas a partir de 
2001, não obstante o n.º 3 do art. 7º da Lei 30 -G/00.

M) E nem se vislumbra como é que a Sentença recorrida menospreza a questão da transmissão 
quando é a ela que a lei expressamente se refere, designadamente no 3 do art. 7º da Lei n.º 30 -G/00, como 
facto/pressuposto do beneficio de sisa e como pressuposto de manutenção do mesmo beneficio.

1.2. Não houve contra -alegações
1.3. O Ministério Púbico não emitiu parecer.
2. A sentença deu como assente os seguintes factos:
1) Em 12/1/2000 o recorrente solicitou ao Exmo. Senhor Ministro da Finanças autorização para 

que o seu lucro tributável em IRC fosse calculado, a partir do ano de 2000, inclusive, conjuntamente 
com o da sociedade denominada Egimacar”, ao abrigo do disposto no art. 59º do Código do IRC tendo 
obtido deferimento por um período de 5 anos compreendendo os exercícios de 2000 a 2004, por des-
pacho do Exmo. Senhor Director de Serviços do IRC de 27/03/2000;

2) Em 23/10/2000 solicitou a recorrente ao Exmo. Senhor Ministro das Finanças nos termos 
do art.º 11º, n.º 31 do CIMSISSD a isenção da sisa relativamente aos dois imóveis identificados 
no pedido;

3) A solicitação da DSISTP informa o recorrente em 2/2/2001 que não havia realizado ainda a 
escritura de compra e venda por estar a aguardar resposta ao pedido de isenção da Sisa;

4) O recorrente solicitou em 19/06/2001 informação sobre o estado do pedido, tendo sido infor-
mado que se encontrava pendente de informação e despacho, pedindo a DSISTP que fosse comprovada 
a opção pelo novo regime de tributação dos grupos de sociedades, tendo o recorrente comprovado que 
essa opção já havia sido efectuada;

5) Em 23/12/2002 é notificado ao recorrente o despacho ora em recurso com os pareceres que lhe 
estão subjacentes bem como é informado de que o seu pedido de reconhecimento de isenção havia sido 
deferido em 21/12/2000, mas que, com a entrada em vigor da Lei n.º 30 -G/2000 de 29 de Dezembro, 
foi revogado o n.º 31 do art.º 11º do Código, sem que tivesse sido notificado o referido deferimento, 
por falta de tempo útil para o efeito, dada a data dos despachos e a época natalícia que decorria e, assim 
que, dada a referida revogação tinha perdido utilidade o deferimento ocorrido.

3. A questão que vem em recurso consiste em saber. (i) qual o momento em que se verificam os 
pressupostos para a concessão da isenção de sisa; (ii) e se é de aplicar ao caso o artigo 7º, n.º 3 da Lei 
n.º 30 -G/2000, de 29/12, que revogou o n.º 31 do artigo 11º do Código do Imposto Municipal da Sisa 
e do Imposto sobre Sucessões e Doações (CIMDISD).

A recorrida, que havia optado pelo regime especial de tributação dos grupos de sociedades, em 
23/10/2000, solicitou ao Ministro das Finanças a isenção da sisa para a aquisição de dois imóveis, pedido 
que acabou por ser indeferido pelo despacho impugnado, com o fundamento em que a Lei n.º 30 -G/00 
revogou, com efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2001, a norma que concedia tal benefício fiscal.
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A sentença recorrida anulou esse acto por considerar que: (i) o direito ao benefício fiscal reporta-
-se à data da verificação dos respectivos pressupostos e não à data em que se inicia o procedimento 
destinado à sua obtenção, como expressamente se consagra no n.º 2 do art. 4º e art. 11º do Estatuto dos 
Benefícios Fiscais (EBF); (ii) os pressupostos da concessão da isenção prevista no n.º 31 do art. 11º 
do CIMSISD não são a transmissão dos imóveis, mas sim que o requerente se encontre em regime 
de tributação pelo lucro consolidado e que o reconhecimento da isenção seja pedido antes do acto ou 
facto translativo do bem; (iii) o n.º 3 do art. 7º da Lei n.º 30 -G/2000, ao revogar o n.º 31 do art. 11º do 
CIMSISD, não tem eficácia retroactiva, porque não veio regular sobre os pressupostos dos pedidos de 
isenção ainda pendentes.

Diferente é o entendimento do recorrente, para quem o pressuposto do benefício é a “transmis-
são do bem” e não a data da apresentação do requerimento. Por isso, “a interpretação que a sentença 
recorrida faz do n.º 3 do art. 7º da Lei 30 -G/00, permite que o beneficio fiscal, extinto por lei a partir 
de certa data, 2001, ressurja e seja aplicado, face a uma interpretação que o legislador não quis, às 
transmissões efectuadas posteriormente à extinção do beneficio”, o que é inconstitucional por violação 
do n.º 2 do artigo 103º da CRP.

Esta questão já foi julgada, quer por este Tribunal, quer pelo Tribunal Constitucional, numa ar-
gumentação que, a nosso ver, se deve continuar a defender.

As normas invocadas nos autos são as seguintes:
O n.º 31 do artigo 11º do CIMSISD preceitua que ficam isentas de sisa, “as transmissões realizadas 

entre sociedades autorizadas a ser tributadas pelo lucro consolidado, desde que as mesmas se operem 
durante os exercícios em que vigorar a autorização para a tributação segundo aquele regime”.

O n.º 3 do artigo 7º da Lei n.º 30 -G/2000, de 29 de Dezembro prescreve que, “é revogado o n.º 31.º 
do artigo 11.º e o n.º 7.º do artigo 16.º do Código do Imposto Municipal de Sisa e do Imposto sobre 
Sucessões e Doações, deixando de beneficiar da isenção de imposto municipal de sisa as transmissões 
anteriores à entrada em vigor da presente lei logo que as sociedades deixem de estar abrangidas, nos 
três exercícios seguintes ao da transmissão, pelo regime da tributação pelo lucro consolidado ou pelo 
regime especial de tributação dos lucros de sociedades”.

Perante estas normas, a jurisprudência procurou resolver dois problemas: (i) o momento da 
constituição do direito ao benefício fiscal; (ii) a determinação do âmbito temporal da nova lei e da 
lei antiga.

Quanto ao primeiro, nos acórdãos desde Tribunal de 18/04/2007 e de 16/1/2008, proferidos nos 
recursos n.º 0905/06 e n.º 0316/07 (in, www.dgsi.pt), entendeu -se, ao contrário do decidido na sentença 
recorrida, que o pressuposto da constituição do benefício fiscal na esfera jurídica do contribuinte é a 
“transmissão dos prédios”. Diz -se que: «da análise do referido art. 11, n.º 31 ressalta com mediana 
evidência que o legislador elegeu como pressuposto da constituição do benefício fiscal na esfera jurídica 
do contribuinte, ainda que esteja dependente de reconhecimento, com efeito meramente declarativo 
(art. 4.º, n.º 2 do EBF), pela administração fiscal, a realização do acto translativo, “enquanto facto 
tributário do qual emerge a obrigação tributária” e não, como se decidiu no aresto recorrido, a data 
do início do procedimento destinado à obtenção do benefício».

Ficou, pois, decidido que o facto relevante para a determinação da norma aplicável (no tempo) é 
o da transmissão dos imóveis, e não o do requerimento do pedido de isenção da sisa, como se decidiu 
na sentença recorrida. Na verdade, a expressão normativa «transmissões realizadas», parece não deixar 
dúvidas que o direito à isenção apenas nasce com a transmissão e não com a aquisição do “estatuto” 
de sociedade sujeita ao regime de regime da tributação pelo lucro consolidado ou pelo regime especial 
de tributação dos lucros de sociedades. A previsão da norma tem dois pressupostos: um objectivo, que 
é a transmissão e outro subjectivo, que é a sujeição ao regime especial de tributação. Por isso, apenas 
a verificação histórica destes dois pressupostos fará nascer o direito à isenção.

Ora, se o facto constitutivo do direito à isenção da sisa é a transmissão dos prédios, e se até à data 
da revogação do benefício não ocorreu qualquer a transmissão, então aquele direito nunca poderia ter 
surgido na esfera jurídica da recorrida, ainda que tivesse sido peticionado em data anterior à extinção 
do benefício.

Quando muito poder -se -á dizer que a aplicação da revogação do referido benefício fiscal aos actos 
translativos realizados pelas sociedades que na data da revogação estavam abrangidas pelo regime tri-
butação pelo lucro consolidado ou pelo regime especial de tributação dos lucros de sociedades implica 
frustração de expectativas fundadas e legítimas na subsistência de um beneficio fiscal, violando -se, 
desse modo, o princípio da confiança.

Mas agora o problema assume outros contornos, pois é necessário saber se a «norma revogatória» 
constante da primeira parte do n.º 3 do artigo 7º da Lei n.º 30 -G/2000, aplicável a transacções ocorridas 
depois da sua entrada em vigor e a sociedades abrangidas pelo regime de tributação do lucro consoli-
dado ou pelo regime especial de tributação dos lucros de sociedades é inconstitucional por violação do 
princípio da irretroactividade da lei fiscal ou o princípio da protecção da confiança.



2277

O problema foi colocado ao Tribunal Constitucional que, no acórdão n.º 128/09, de 12/3/09, não 
julgou inconstitucional «a norma ínsita ao artigo 7.º, n.º 3 da Lei n.º 30 -G/2000, de 29 de Dezembro, na 
parte em que revoga o n.º 31 do artigo 11º do Código Municipal de Sisa e de Imposto sobre Sucessões 
e Doações quando aplicável a transacções ocorridas depois da sua entrada em vigor e a sociedades 
abrangidas pelo regime de tributação do lucro consolidado».

Quanto à questão da proibição da retroactividade da lei fiscal considerou o Tribunal que: «a retro-
actividade proibida no n.º 3 do artigo 103.º da Constituição é a retroactividade própria ou autêntica. 
Ou seja, proíbe -se a retroactividade que se traduz na aplicação de lei nova a factos (no caso, factos 
tributários) antigos (anteriores, portanto, à entrada em vigor da lei nova). Ora, se o Supremo Tribunal 
Administrativo entende, como se viu já, que o que constitui a relação jurídica é, neste caso, a transmissão 
dos imóveis – por ser esse, no seu entendimento, o facto tributário hoc sensu, ou o facto -pressuposto da 
constituição da obrigação tributária – tem forçosamente que concluir -se também que, antes dele, não 
existia nada que se assemelhasse a uma «relação tributária» já formada. Assim sendo, deve dizer -se 
que decorre dos autos que o acto constitutivo da relação tributária (aquele que o Supremo Tribunal 
Administrativo elegeu enquanto momento relevante para determinação da lei aplicável (no tempo)) 
decorreu depois da entrada em vigor da lei nova: com efeito, a Lei n.º 30 -G/2000 entrou em vigor em 
2001; os actos de transmissão de imóveis foram declarados em 2003. Quer isto dizer que, in casu, a 
norma sob juízo se aplicou a factos novos, ocorridos depois da sua entrada em vigor. Não havendo por 
isso – e retomando a formulação tradicional do princípio da irretroactividade da lei fiscal – aplicação 
da lei nova a factos (tributários) antigos, não pode igualmente concluir -se que existiu violação do 
disposto no n.º 3 do artigo 103º da CRP».

Mas se a lei não é retroactiva, há todavia um “facto passado” susceptível de criar expectativas jurí-
dicas em obter a isenção de sisa, que é o pedido efectuado antes da extinção do benefício. Pode sustentar-
-se que a revogação do benefício fiscal operada pela norma do artigo 7º, n.º 3 da Lei n.º 30 -G/2000 
atinge a «convicção» (as expectativas juridicamente criadas) de quem gozaria desse benefício durante 
o período em que estava abrangida pelo regime de tributação pelo lucro consolidado ou pelo regime 
especial de tributação dos lucros de sociedades.

Este caso de «retroactividade inautêntica ou retrospectiva» só pode ser tratado à luz do princípio 
da protecção da confiança.

O referido acórdão do Tribunal Constitucional procurou indagar se o «especial estatuto» das socie-
dades sujeitas ao regime especial de tributação indicado no n.º 31 do artigo 11 do CIMSISD justificava 
a existência de uma expectativa jurídica que, à luz do princípio da confiança, torne inconstitucional a 
norma do n.º 3 do artigo 7º da Lei n.º 30 -G/2000.

E chega à conclusão que não, com a seguinte argumentação:
“A norma sancionada, incluída na categoria de benefício fiscal, veio, muito simplesmente, revo-

gar um tratamento excepcional. Por outras palavras, e considerando a regra geral à data aplicável, 
segundo a qual todas as transmissões, a título oneroso, do direito de propriedade ou de figuras par-
celares desse direito, sobre bens imóveis são tributadas em sede de Sisa, o que n.º 31 do artigo 11.º 
do CIMSISSD determina é que, a esta regra geral, se aplique uma excepção à incidência do imposto: 
transacções entre sociedades, em princípio sujeitas a imposto de Sisa, estarão isentas de Sisa quando 
as sociedades relevantes sejam tributadas ao abrigo do regime do lucro consolidado. Esta excepção 
é, todavia, condicionada: as transacções serão isentas de Sisa conquanto que as sociedades transmi-
tentes e transmissária se mantenham abrangidas pelo regime de tributação do lucro consolidado nos 
três anos seguintes ao da transmissão (cfr. n.º 7 do artigo 16.º do CIMSISSD). Este regime aponta, 
necessariamente, para uma natureza precária da isenção.

A este respeito, importa ainda dizer que outro elemento há, para além do que dispõe o n.º 7 do 
artigo 16.º do CIMISISSD, que indicia o carácter necessariamente temporário da isenção. Ao integrar -se 
na categoria geral dos benefícios fiscais (artigo 1º, n.º 2 do Estatuto dos Benefícios Fiscais), a isenção 
apresenta -se tendencialmente como uma medida de natureza conjuntural, ou seja, decorrente de uma 
opção legislativa por natureza mutável. Se se recordar a distinção feita, a propósito dos elementos 
essenciais do imposto, por Alberto Xavier (Manual de Direito Fiscal, I, Lisboa, 1974, p. 282) entre 
contribuinte isento e não contribuinte, a situação da recorrida é a de uma contribuinte que, em dado 
contexto temporário, se viu na posição de contribuinte isento.

Assim sendo, e atentando agora aos pressupostos ou requisitos da protecção de confiança que 
se deixaram já enunciados, necessário é concluir pelo não preenchimento de, pelo menos, dois desses 
pressupostos. Desde logo, não pode afirmar -se que, in casu, tenha o Estado (maxime, o legislador) 
encetado comportamentos capazes de gerar nos privados «expectativas» de continuidade (pois desde 
o momento em que a isenção foi aprovada que os particulares sabem tratar -se, aqui, de uma situação 
excepcional e condicionada). Depois, também não pode considerar -se que fossem fundadas em «boas 
razões» as expectativas privadas de manutenção do regime jurídico da isenção: já que de nenhum ele-
mento do regime de Sisa se pode deixar de retirar a regra geral segundo a qual todas as transmissões 



2278

de imóveis são objecto de tributação, a revogação da norma que previa a isenção não podia surgir 
aos olhos da recorrida como algo de improvável ou inverosímil.

Atenta a especial natureza desta isenção – que, repete -se, desde o início da sua consagração 
assumia uma natureza condicional (porque dependia da manutenção de uma situação de tributação 
do lucro consolidado pelo prazo mínimo de três anos) – dos autos decorre, pois, que a recorrida tem, 
aqui, unicamente uma expectativa de manutenção de um status quo, expectativa esta que não pode 
considerar -se juridicamente relevante para o efeito de merecer a tutela dispensada pelo princípio 
constitucional da tutela da confiança.

Adianta -se ainda que também o terceiro requisito – o de que a recorrida fez planos de vida, inves-
timentos, tendo em conta a expectativa da continuidade do «comportamento» estadual – não se afigura 
preenchido. Pode, neste caso, indagar -se sobre a existência de um «investimento» na confiança sob duas 
perspectivas: a de que a recorrida transmitiu os imóveis apenas porque confiava que esta transmissão 
estaria isenta de Sisa; ou, ainda, a de que a recorrida optou pelo regime de tributação pelo lucro consoli-
dado apenas porque confiava que as transmissões «entre -grupo» não seriam tributadas em sede de Sisa.

Quanto à primeira vertente enunciada, decorre claramente dos autos não ter ocorrido este in-
vestimento. Com efeito, à data das transmissões, a recorrida sabia já que não lhe seria eventualmente 
aplicável o regime de isenção de Sisa. Acresce que não se pode afirmar, com certeza, ter a recorrida 
optado pelo regime de tributação pelo lucro consolidado apenas porque este regime lhe proporcionava 
a vantagem consubstanciada na isenção de Sisa, no âmbito das transmissões entre sociedades do 
mesmo grupo económico. É certo que a concessão de uma isenção de pagamento de imposto de Sisa, 
no caso das transmissões realizadas entre sociedades do mesmo grupo económico, foi gizada pelo 
legislador com o intuito de incentivar a criação de «grupos empresariais» pois, caso contrário, seria 
necessário justificar o tratamento privilegiado destas transmissões face a todas as outras transmissões 
que são não -isentas de Sisa. Mas, a este respeito, importa notar que a isenção de Sisa não era a única 
vantagem decorrente da opção por este regime de tributação. Na verdade, o regime de tributação 
pelo lucro consolidado (introduzido pelo Decreto -Lei n.º 414/87, de 31 de Dezembro, alterado pela 
Lei n.º 71/93, de 26 de Novembro) proporcionava outras vantagens para o grupo societário, nomea-
damente: a eliminação total da dupla tributação, em sede de IRC e de imposto sobre as Sucessões e 
Doações por Avença, relativamente aos lucros/dividendos distribuídos entre as sociedades do grupo, 
a não realização de quaisquer retenções na fonte, em sede de IRC, nas relações entre as sociedades do 
grupo, a possibilidade de as mais e menos -valias apuradas na transmissão onerosa de elementos do 
activo imobilizado, assim como quaisquer ganhos e perdas realizados em transacções entre as diversas 
sociedades do grupo não serem consideradas ganhos/perdas na determinação da matéria colectável 
em sede de IRC e a possibilidade de compensação dos lucros e prejuízos gerados no mesmo ano pelas 
diversas sociedades do grupo (Assim, Luís Belo, “As novas regras da tributação pelo lucro consoli-
dado”, Fisco, Vol. 5, Julho 1994, pp. 3 -11 e, do mesmo autor, “Algumas reflexões ao nível do impacto 
sobre os grupos económicos da designada reforma fiscal”, Fisco, Vol. XII, t. 99/100, pp. 67 -83. Por esta 
razão, não se pode aqui dizer que tenha sido necessariamente a isenção sob análise a justificação da 
opção da recorrida por este regime de tributação. Ou seja, não se vislumbra aqui que a recorrida tenha 
realizado um investimento na confiança da manutenção do regime legal vigente.

Assim sendo, também o terceiro requisito para protecção da confiança não se afigura, no caso, 
preenchido. Não tem por isso razão o tribunal a quo quando sustenta ser materialmente inconstitucional 
a norma ínsita ao artigo 7.º, n.º 3 da Lei n.º 30 -G/2000, de 29 de Dezembro, na parte em que revoga o 
n.º 31 do artigo 11.º do Código Municipal de Sisa e de Imposto sobre Sucessões e Doações”.

Concordamos basicamente com esta jurisprudência constitucional, o que necessariamente conduz 
à improcedência do recurso.

4. Pelo exposto, acordam os juízes da Secção do Contencioso do Supremo Tribunal administra-
tivo em:

a)  - Conceder provimento ao recurso e revogar a sentença recorrida;
b)  - Negar provimento à impugnação judicial e manter os despacho impugnado.
c)  - Custas pela recorrida, apenas na 1ª instância.

Lisboa, 7 de Dezembro de 2011. — Lino Ribeiro (relator) — Casimiro Gonçalves — Dulce Neto.

Segue acórdão de 23 de Fevereiro de 2012:

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

O Sub -Director Geral dos Impostos vem solicitar a rectificação de um erro de escrita na funda-
mentação do acórdão que, no seu entender, pode suscitar dúvidas quanto ao sentido da decisão.

Cumpre decidir.
O acórdão proferido nos autos concedeu provimento ao recurso interposto pelo requerente, revo-

gou a sentença recorrida e negou provimento à impugnação judicial, mantendo o despacho impugnado.
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Na parte dos fundamentos, após se reproduzir a posição que o Tribunal Constitucional produziu 
sobre a matéria, que vai no sentido defendido pelo recorrente, diz -se o seguinte: «concordamos basi-
camente com esta jurisprudência constitucional, o que necessariamente conduz à improcedência do 
recurso».

Ora, há manifestamente um lapso de escrita, porque tudo o que se tinha acabado de escrever, e 
com o qual se concordou, era no sentido da procedência do recurso, como de resto de conclui na parte 
decisória do acórdão.

Por isso, nos termos dos artigos 716º e 667º do CPC impõe -se, em conferência, corrigir tal erro 
de escrita.

Pelo exposto, acordam em rectificar a parte do acórdão onde se lê «concordamos basicamente 
com esta jurisprudência constitucional, o que necessariamente conduz à improcedência do recurso», 
passando a ler -se «concordamos basicamente com esta jurisprudência constitucional, o que necessa-
riamente conduz à procedência do recurso».

Sem custas.

Lisboa, 23 de Fevereiro 2012. — Lino Ribeiro (relator) — Casimiro Gonçalves — Dulce Neto. 

 Acórdão de 7 de Dezembro de 2011.

Assunto:

Reclamação de acto praticado pelo órgão de execução fiscal. Nulidades da sentença. 
Falta de especificação dos fundamentos de facto e de direito que justificam a de-
cisão. Oposição entre os fundamentos e a decisão. Acto lesivo, independentemente 
da forma que revista.

Sumário:

 I — A nulidade da sentença, por falta de fundamentação de facto ou de direito, (art. 125º 
do CPPT e alínea b) do n.º 1 do art. 668º do CPC), só abrange a falta absoluta 
de motivação da própria decisão e não já a falta de justificação dos respectivos 
fundamentos.

 II — A nulidade da sentença, por oposição entre os fundamentos e a decisão (art. 125º 
do CPPT e alínea c) do n.º 1 do art. 668º do CPC), verifica -se quando a fundamen-
tação nela contida conduziria logicamente não ao resultado expresso na decisão 
mas a resultado oposto.

 III — Garantindo a lei (art. 103º da LGT) o direito de reclamação para o juiz de execução 
fiscal dos actos materialmente administrativos praticados por órgãos da adminis-
tração tributária no âmbito do processo de execução fiscal, deve ser reconhecido 
ao interessado o direito de reclamar de um acto que o lese, independentemente 
da forma que tal acto revista e tendo ele ou não a configuração ou a designação 
de «decisão».

Processo n.º 925/10 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: António de Carvalho Neto.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Casimiro Gonçalves.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

RELATÓRIO
1.1. A Fazenda Pública recorre da sentença que, proferida no TAF de Penafiel, julgou procedente a 

reclamação de actos do órgão de execução fiscal deduzida, nos termos dos arts. 276º e ss. do CPPT, por 
António de Carvalho Neto, com os demais sinais dos autos, na execução fiscal n.º 1848200401024434 
e apensos, do Serviço de Finanças de Paredes contra ele instaurada.

1.2. A recorrente termina as alegações formulando as conclusões seguintes:
A. A sentença recorrida é nula, nos termos da alínea c) do n.º 1 do art. 668º do CPC, na medida 

em que a fundamentação nela contida deveria conduzir à extinção da instância, com a absolvição da 
Fazenda Pública, e a decisão proferida foi de procedência.
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B. Se não existe a decisão objecto de reclamação, então não existe qualquer acto relativamente ao 
qual o reclamante mereça tutela jurisdicional e a presente reclamação é desprovida de objecto.

C. A impossibilidade da lide por falta de objecto conduz à extinção da instância nos termos do 
art. 287º, alínea e) do CPC.

D. No processo apenso n.º 697/08.3BEPNF -B, instaurado com base em requerimento do comprador, 
consta despacho judicial, após promoção do Ilustre Magistrado do Ministério Público, que reproduz o 
conteúdo do ofício anulado, contribuindo para a convicção de que existe uma contradição lógica entre 
os fundamentos e a decisão em recurso.

E. Em alternativa, a entender -se que o ofício anulado materializa uma decisão recorrível, ultra-
passando assim a questão prévia, então impõe -se a análise dos argumentos invocados.

F. A procedência apenas poderia resultar da fundamentada apreciação daqueles argumentos, que 
não se verificou.

G. A não especificação dos fundamentos de facto e de direito que justificam a decisão constitui 
também causa de nulidade da sentença nos termos da alínea b) do n.º 1 do art. 668º do CPC.

H. Concomitantemente, pende um pedido de anulação de venda que deve considerar -se causa 
prejudicial em relação à presente reclamação, uma vez que é necessário conformar a venda efectuada 
no ordenamento jurídico em momento anterior ao da determinação da entrega do bem vendido.

Termina pedindo o provimento do recurso e se declare a nulidade da sentença recorrida.
1.3. O recorrido apresentou contra -alegações, com formulação das Conclusões seguintes, ora 

submetidas a alíneas:
A) Existe preterição de formalidades essenciais que afectam o acto reclamado;
B) Formalidades não sanáveis e que geram a nulidade do acto;
C) Viola o acto o art. 257º do C.P.P.T;
D) A decisão da repartição de finanças de Paredes afecta direitos de defesa do contribuinte e 

interesses legítimos do executado;
E) Existe violação do dever de decisão – art. 56º da Lei Geral Tributária;
F) Viola a decisão também os princípios do procedimento tributário, não respeitando as garantias 

do contribuinte – art. 55º da Lei Geral Tributária.
Termina pedindo a confirmação da sentença recorrida e a improcedência do recurso.
1.4. A Mma. Juíza proferiu despacho (fls. 219/220) sustentando que não se verificam as invocadas 

nulidades da sentença.
1.5. O MP emite Parecer nos termos seguintes:
«Na decisão recorrida, a Meritíssima Juiz considerou que “(...) importava identificar a decisão 

que havia sido reclamada. Seria esse o acto administrativo Tributário de que o autor tinha reclamado. 
Todavia (...) essa decisão nunca foi proferida” (vide sentença de p. 178 e 179 do apenso I).

Em consequência, o Tribunal entendeu que não existiu decisão por parte do Serviço de Finanças 
e, por isso, não poderia haver reclamação.

O M.P. no TAF de Penafiel, também, tinha entendido que não havia acto susceptível de ser im-
pugnado.

A Fazenda Nacional, nas suas alegações de recurso, pugna por decisão contrária mas considera 
que a aceitar -se a tese defendida pelo TAF, a sentença sofria de nulidade face ao disposto no art. 668º, 
n.º l, c) do CPC.

Para tanto, defende que o Tribunal ao declarar nula a notificação efectuada através do ofício 
n.º 8201, de 5/11/08, deveria, em consequência, declarar a extinção da instância, nos termos do art. 278º 
do CPC.

Do exposto, sou do parecer, salvo melhor opinião, que nos presentes autos não chegou a existir 
acto susceptível de impugnação e, por isso, o Tribunal deveria ter declarado a extinção da instância 
com a consequente absolvição da Fazenda Nacional.»

1.6. Sem vistos, dada a natureza urgente do processo, cabe decidir.
FUNDAMENTOS
2. A sentença recorrida é, no que aqui interessa, do teor seguinte:
«II  - PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS.
O tribunal é competente, em razão da nacionalidade, da matéria da hierarquia e do território.
O processo não enferma de nulidades.
As partes têm personalidade e capacidade judiciárias e são legítimas.
Questão prévia:
Nos termos do artigo 276º do CPPT, as decisões proferidas pelo órgão de execução fiscal e outras 

autoridades da administração tributária que no processo afectem os direitos e os interesses legítimos 
do executado ou de terceiro são susceptíveis de reclamação para o Tribunal Tributário de 1ª instância.

De acordo com o teor do artigo 277º, n.º 1 do referido diploma legal, a reclamação será apre-
sentada no prazo de dez dias após a notificação da decisão e indicará expressamente os fundamentos 
e conclusões.
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A reclamação é apresentada no órgão de execução fiscal, que, no prazo de 10 dias, poderá, ou 
não, revogar o acto reclamado  - cfr. n.º 2 do referido preceito legal.

Nos termos do art. 103º da LGT, é garantido aos interessados o direito de reclamação para o Juiz 
de execução fiscal dos actos materialmente administrativos praticados por órgãos da administração 
tributária no âmbito do processo de execução fiscal.

De acordo com o teor do artigo 268º, n.º 3 da Constituição da República Portuguesa, os actos 
administrativos estão sujeitos a notificação aos interessados na forma prevista na lei e carecem de 
fundamentação expressa e acessível quando afectem direitos ou interesses legalmente protegidos.

Nestes autos de reclamação importava identificar a decisão que havia sido reclamada.
Seria esse o acto administrativo tributário de que o autor tinha reclamado.
Todavia, resulta do expediente de fls. 59 dos autos, que essa decisão nunca foi proferida.
O ofício n.º 8201 de 5 de Novembro de 2008 foi elaborado pelo Serviço de Finanças face à inércia 

do contribuinte em entregar a máquina vendida no processo de execução fiscal n.º 1848200401024434 
e ap. ao seu adquirente Filipe André de Oliveira Pereira.

Sucede que, nunca chegou a ser proferida a decisão reclamada.
Pelo que, não pode ser anulado o que não existe.
O reclamante veio reclamar dessa decisão e não do ofício que lhe tinha sido notificado.
O referido ofício consubstancia um acto praticado pela administração fiscal que, só podia ter 

sido expedido no seguimento da respectiva decisão a proferir pelo órgão de execução fiscal.
Pelo que, a reclamação terá de ser considerada procedente.
Não se registam outras excepções ou questões prévias que cumpra conhecer.
Fica prejudicado o conhecimento das demais questões.
III  - DECISÃO.
Atento o exposto e sem necessidade de mais considerações, julgo procedente a presente reclama-

ção, deduzida por António de Carvalho Neto, com as legais consequências., anulando -se a notificação 
efectuada através do ofício n.º 8201 de 05.11.2008.

Custas pela Fazenda Pública.
Notifique e registe.»
3.1. Na Petição Inicial da presente reclamação (deduzida nos termos dos arts. 276º e ss. do CPPT) 

o reclamante alegou, em síntese:
 - Foi notificado para no prazo de 8 dias a contar da notificação entregar uma máquina calibradora 

marca (…) adjudicada nos presentes autos de execução fiscal e no dia 20/2/2008, pelas 16,30 horas, 
entraram nas suas instalações duas pessoas alegando ter ordens da RF de Finanças de Paredes para 
remover uma máquina, que alegadamente teria sido vendida a um dos presentes, mas nenhum destes 
se identificou ou era possuidor de qualquer documento comprovativo do alegado.

 - A máquina em causa encontra -se penhorada à ordem do Proc. n.º 2447704.4TBPRD, que corre 
termos pelo 3º Juízo Cível do Tribunal de Paredes e, além disso, o reclamante tem vindo a efectuar 
pagamentos em processos de execução fiscal que incluem o processo em que essa máquina foi penho-
rada, mas não detém qualquer documento que identifique a penhora da referida máquina.

 - O reclamante jamais foi citado para a execução fiscal, que desconhece qual seja e, por isso, não 
se considera citado, constituindo tal facto uma nulidade insanável (porque prejudicou a sua defesa), 
invocável a todo o tempo e de conhecimento oficioso (art. 165º, n.º 1, alínea a) e n.º 2 do CPPT).

 - O despacho que ordenava a venda por propostas em carta fechada devia ser notificado a, entre 
outros, ao executado, por carta registada e para a morada do mesmo e na falta de tal notificação 
preteriu -se formalidade legal, a implicar a anulação dos actos posteriores, incluindo a venda, pois 
tal omissão é susceptível de ter influência no exame e na decisão da causa, dado que ele executado 
não compareceu à abertura das propostas e também não teve oportunidade de procurar compradores, 
pagar a dívida ou remir o bem.

 - Apresentou requerimento na RF de Paredes, que nada respondeu, considerando -se, entretanto, 
incompetente e remetendo para o Tribunal o requerimento apresentado.

 - Pelo TAF de Penafiel foi proferida decisão sobre o pedido de anulação de venda.
 - Mas de acordo com a sentença de 13/3/2008, o processo remetido pela RF de Paredes ao TAF 

de Penafiel foi recusado e devolvido por falta de fundamento da RF; no entanto a RF notificou o re-
clamante de que o Tribunal lhe havia dado razão pelo que o reclamante deveria entregar a máquina.

 - Porém o certo é que até à presente data a RF de Paredes ainda não se pronunciou sobre o 
requerimento do reclamante, apesar de a Administração Fiscal não poder decidir não responder e ter 
que se pronunciar sobre todos os requerimentos apresentados pelos contribuintes.

 - É do conhecimento da RF de Paredes que correm autos de separação judicial de bens no Tribunal 
de Paredes, o que suspende todos os processos que correm contra os bens comuns do casal.

E em face da alegação destes factos, o reclamante conclui a Petição Inicial formulando as con-
clusões seguintes:

 - existe preterição de formalidades essenciais que afectam o acto reclamado;
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 - formalidades não sanáveis e que geram a nulidade do acto;
 - o acto viola o art. 257º do CPPT;
 - a decisão da RF de Paredes afecta direitos de defesa do contribuinte e interesses legítimos do 

executado;
 - existe violação do dever de decisão – art. 56º da LGT;
 - viola a decisão também os princípios do procedimento tributário, não respeitando as garantias 

do contribuinte – art. 5º da LGT;
 - o processo de separação judicial de bens suspende todos os processos contra os bens comuns 

do casal.
E no final pede que:
 - seja revogado o acto proferido pela RF de Paredes, por preterição de formalidades legais;
 - seja anulada a venda, por preterição de formalidades essenciais;
 - seja atribuído efeito suspensivo à presente reclamação.
3.2. Por sua vez, a sentença, suscitando uma questão prévia, logo conclui, como se viu, que, não 

tendo sido proferida a decisão reclamada, não pode ser anulado o que não existe. E porque o reclamante 
veio reclamar dessa decisão e não do ofício que lhe tinha sido notificado, então a reclamação terá de 
proceder, dado que o ofício notificado consubstancia um acto praticado pela administração fiscal que, 
só podia ter sido expedido no seguimento da respectiva decisão a proferir pelo órgão de execução fiscal.

E, em consequência, julga procedente a reclamação, anulando a notificação efectuada através do 
dito ofício n.º 8201 de 5/11/2008.

3.3. Como resulta das Conclusões das alegações do recurso, a Fazenda Pública sustenta que:
 - a sentença é nula, por os respectivos fundamentos estarem em oposição com a decisão (al. c) 

do n.º 1 do art. 668º do CPC), na medida em que a fundamentação nela contida deveria conduzir à 
extinção da instância, com a absolvição da Fazenda Pública, e não à proferida decisão de procedência 
da reclamação  - cfr. Conclusões A e D das alegações.

 - a sentença é nula, por não especificar os fundamentos de facto e de direito que justificam a 
decisão (al. b) do n.º 1 do art. 668º do CPC)  - cfr. Conclusão G das alegações.

 - a entender -se que não existe a decisão objecto de reclamação, então a reclamação é desprovida 
de objecto e ocorre impossibilidade da lide, por falta de objecto, que conduz à extinção da instância 
nos termos do art. 287º, alínea e) do CPC  - cfr. Conclusões B e C das alegações.

 - em alternativa, se se entender que o ofício anulado materializa uma decisão recorrível, ultrapassando-
-se assim a questão prévia suscitada na sentença, então impõe -se a apreciação dos fundamentos invocados 
na reclamação, o que não se verificou – cfr. Conclusões E e F das alegações.

 - pende um pedido de anulação de venda que deve considerar -se causa prejudicial em relação à 
presente reclamação, uma vez que é necessário conformar a venda efectuada no ordenamento jurídico 
em momento anterior ao da determinação da entrega do bem vendido  - cfr. Conclusão H das alegações.

3.4. As questões a resolver são, portanto, as de saber se se verificam as aludidas nulidades da 
sentença e os demais erros de julgamento que também lhe são imputados.

Vejamos.
4.1. Comecemos pela nulidade por falta de especificação dos fundamentos de facto e de direito 

que justificam a decisão (al. b) do n.º 1 do art. 668º do CPC), já que, numa ordem de precedência lógica, 
se se concluir pela ocorrência daquela, não fará sentido apreciar a nulidade por contradição entre os 
fundamentos e a decisão: é que, se não existirem fundamentos, não se vê como possa ocorrer a invocada 
contradição entre entes e a decisão.

Ora, é sabido e é jurisprudência assente que esta só abrange a falta absoluta de motivação da 
própria decisão e não já a falta de justificação dos respectivos fundamentos; isto é, a nulidade só é 
operante quando haja total omissão dos fundamentos de facto ou de direito em que assenta a decisão 
(cfr. arts. 125º do CPPT e 668º, n.º 1, alínea b) do CPC).

A insuficiência ou mediocridade da motivação é espécie diferente, afecta o valor doutrinal da sen-
tença, sujeita -a ao risco de ser revogada ou alterada em recurso, mas não produz nulidade  - cfr. Alberto 
dos Reis, CPC anotado, Vol. V, 140.

Porém, apesar de, como refere Jorge Lopes de Sousa (CPPT anotado e comentado, 5ª ed., Vol. I, 
pág. 909, deverem «considerar -se como falta absoluta de fundamentação os casos em que ela não 
tenha relação perceptível com o julgado ou seja ininteligível, situações em que se está perante uma 
mera aparência de fundamentação», já que esta se destina «a esclarecer as partes, primacialmente a 
que tiver ficado vencida, sobre os motivos da decisão, não só para ficar convencida de que não tem 
razão, mas também porque o conhecimento daqueles é necessário ou, pelo menos, conveniente, para 
poder impugnar eficazmente a decisão em recurso ou arguir nulidades, designadamente a derivada de 
eventual contradição entre os fundamentos e a decisão», e, por isso, «quando a fundamentação não for 
minimamente elucidativa das razões que levaram a decidir como se decidiu deverá entender -se que se 
está perante uma nulidade por falta de fundamentação», no caso, não é isso que se verifica.
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Com efeito, atentando na decisão recorrida, constata -se que nela se identifica a questão prévia 
(oficiosamente suscitada pelo Tribunal) cuja procedência veio a ditar a procedência da própria recla-
mação, identificando -se, igualmente, as normas legais em que a decisão se baseia, sendo objectivas e 
suficientes as razões indicadas para a aí declarada procedência da reclamação:

 - que importava que o SF identificasse a decisão que havia sido reclamada, por ser esse o acto 
administrativo tributário de que o autor tinha reclamado;

 - que resulta do expediente de fls. 59 dos autos, que essa decisão nunca foi proferida, pois que 
o ofício n.º 8201 de 5/11/2008 foi elaborado pelo Serviço de Finanças face à inércia do contribuinte 
em entregar a máquina vendida no processo de execução fiscal n.º 1848200401024434 e ap. ao seu 
adquirente Filipe André de Oliveira Pereira;

 - que nunca chegou a ser proferida a decisão reclamada, pelo que não pode ser anulado o que 
não existe, sendo que o reclamante veio reclamar dessa decisão e não do ofício que lhe tinha sido 
notificado.

E embora a decisão recorrida não contenha qualquer probatório formalmente autonomizado em 
ordem à apreciação da questão prévia apreciada e cuja procedência veio a ditar a procedência da própria 
reclamação, a factualidade que suporta a decisão está, no entanto, especificada no decurso da própria 
fundamentação.

Improcede, assim, a invocada nulidade da sentença, por falta de especificação dos fundamen-
tos de facto e de direito que justificam a decisão (art. 125º do CPPT e alínea b) do n.º 1 do art. 668º 
do CPC).

4.2. Quanto à nulidade por os respectivos fundamentos estarem em oposição com a decisão (al. c) 
do n.º 1 do art. 668º do CPC), na medida em que a fundamentação nela contida deveria conduzir à 
extinção da instância, com a absolvição da Fazenda Pública, e não à proferida decisão de procedência 
da reclamação.

4.2.1. Esta causa de nulidade da sentença verifica -se quando os fundamentos invocados pelo juiz 
conduziriam logicamente não ao resultado expresso na decisão mas a resultado oposto.

Trata -se, portanto, de vício (vício real no raciocínio do julgador) que afecta a estrutura lógica 
da sentença, por contradição entre as suas premissas de facto e de direito e a respectiva conclusão 
(cfr. Alberto dos Reis, CPC Anotado, Vol. V, pág. 141 e Antunes Varela, José Manuel Bezerra e Sampaio 
e Nora, Manual de Processo Civil, pp. 689/690).

Ora, no caso dos autos, a sentença, iniciando o respectivo Relatório com a indicação de que o 
reclamante vem deduzir esta reclamação, nos termos dos arts. 276º e ss. do CPPT, contra a decisão 
proferida pelo Chefe do Serviço de Finanças de Paredes no âmbito do processo de execução fiscal 
n.º 1848 -2004/01024434, notificada pelo ofício n.º 8201 de 5 de Novembro de 2008, logo suscita uma 
questão prévia (da falta de indicação  - crê -se que por parte do SF  - da decisão que foi reclamada, pois 
que seria esse o acto administrativo tributário de que o autor tinha reclamado).

E conhecendo em seguida dessa questão prévia, a sentença considera que, uma vez que resulta do 
expediente de fls. 59 dos autos, que a decisão reclamada nunca foi proferida, então não pode ser anulado 
o que não existe, já que é dessa decisão (inexistente) que o reclamante veio reclamar e não do ofício que 
lhe tinha sido notificado (o qual consubstancia um acto praticado pela administração fiscal que, só podia 
ter sido expedido no seguimento da respectiva decisão a proferir pelo órgão de execução fiscal).

Concluindo, que a reclamação terá de ser considerada procedente e assim o decidindo.
4.2.2. Ora, independentemente da questão de saber se foi, ou não, praticado pelo órgão da execução 

fiscal o acto reclamado (que o reclamante identificou como sendo a «decisão proferida pelo Chefe do 
Serviço de Finanças de Paredes no âmbito do processo de execução fiscal n.º 1848 -2004/01024434, 
notificada pelo ofício n.º 8201 de 5 de Novembro de 2008»), isto é, independentemente da questão de 
saber se o próprio ofício que contém a notificação consubstancia também o próprio acto reclamado, o 
que é verdade é que, tendo a sentença concluído que tal acto não foi praticado, não podia, em termos 
de processo lógico, julgar procedente a reclamação e anular, afinal, «a notificação efectuada através 
do ofício n.º 8201 de 05.11.2008».

Como alegam a recorrente e o MP, se se conclui que não existe a decisão objecto de reclamação, 
então não existe qualquer acto relativamente ao qual o reclamante mereça tutela jurisdicional e a re-
clamação é desprovida de objecto, a clamar por indeferimento liminar da respectiva Petição Inicial ou, 
posteriormente, absolvição da respectiva instância.

E nem se diga (cfr. Conclusão C das alegações de recurso) que ocorre impossibilidade da lide 
por falta de objecto, geradora de extinção da instância nos termos da alínea e) do art. 287º do CPC: é 
que tal impossibilidade teria que ser superveniente e, no caso, não ocorreu, supervenientemente, facto 
(posterior à apresentação da reclamação) que seja susceptível de originar tal impossibilidade.

Em suma, porque os fundamentos invocados pelo julgador conduziriam, em termos lógicos, não ao 
resultado expresso na decisão (procedência da reclamação com anulação da identificada notificação), mas 
a resultado oposto (absolvição da instância), a sentença enferma da nulidade que vem arguida (oposição 
entre os fundamentos e a decisão  - art. 125º do CPPT e alínea c) do n.º 1 do art. 668º do CPC).
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5. Em face da procedência desta nulidade, importa, então, atentar no disposto no n.º 1 do art. 731º 
do CPC: no caso de ser julgada procedente, entre outras, a nulidade prevista na alínea c) do n.º 1 do 
art. 668º do mesmo Código, o Supremo suprirá a nulidade, declarará em que sentido a decisão deve 
considerar -se alterada e conhecerá dos outros fundamentos do recurso.

Ora, nas Conclusões E e F a recorrente alega que, a entender -se que o ofício anulado materializa 
uma decisão recorrível, ultrapassando assim a questão prévia, então impõe -se a análise dos argumen-
tos invocados, sendo que a procedência apenas poderia resultar da fundamentada apreciação daqueles 
argumentos, que não se verificou.

Vejamos pois.
No caso, importará apreciar, antes de mais, também a questão vertida na «questão prévia» suscitada 

na sentença, ou seja, apreciar se a presente reclamação carece, ou não, de objecto.
E, fazendo -o, diremos que não é de aceitar a fundamentação da sentença recorrida.
Com efeito, como salienta o Cons. Jorge de Sousa (Código de Procedimento e de Processo Tributário, 

Anotado e Comentado, vol. I, 5ª ed., Lisboa, Áreas Editora, 2007, pp. 647 e ss., anotação 4 ao art. 276º), 
apesar de o texto do art. 276º do CPPT referir «decisões» do órgão da execução fiscal e outros órgãos da 
administração tributária como possíveis objectos de reclamação, o n.º 2 do art. 103º da LGT faz referência 
a «actos materialmente administrativos praticados por órgãos da administração tributária» e a Lei n.º 41/98, 
de 4/8 (que autorizou o Governo a aprovar a LGT), reconhece um «direito dos particulares de solicitar 
a intervenção do juiz no processo» [al. 29) do art. 2º daquela Lei]. «Por isso, em face da supremacia da 
LGT, reconhecida no art. 1º deste Código, e da necessidade de conformação dos preceitos daquela com 
a lei de autorização legislativa que é condição da sua constitucionalidade orgânica, em matérias que 
têm a ver com as garantias dos contribuintes [arts. 103º, n.º 2, e 165º, n.º 1, alínea i), da CRP], deve ser 
reconhecido o direito global de os interessados reclamarem para o juiz de todos os actos que os lesem, 
tenham ou não a configuração ou a designação de «decisões». Na mesma linha, os arts. 95º, n.º 2, alínea j), 
e 101º, alínea d), da LGT, nas redacções iniciais, confirmam que é assegurado o direito de recurso de 
actos praticados na execução fiscal e não apenas daqueles que mereçam a qualificação de «decisões».

Aliás, o próprio CPPT refere entre os meios contenciosos o «recurso, no próprio processo, dos 
actos praticados na execução fiscal» [art. 97º, n.º 1, alínea n), e no art. 278º, n.º 3, vem confirmar a 
correcção desta interpretação, ao prever que sejam objecto de reclamação actos que não configuram 
ou são independentes de qualquer decisão em sentido formal, mas são meros actos de execução que 
afectam os direitos do interessado, designadamente actos que concretizam a penhora («inadmissibili-
dade da penhora dos bens concretamente apreendidos ou da extensão com que foi realizada»).

O ETAF de 2002 fornece uma nova confirmação desta interpretação, ao estabelecer a compe-
tência dos tribunais tributários para o conhecimento de acções de impugnação «dos actos praticados 
pela entidade competente nos processos de execução fiscal» e para a «impugnação de actos lesivos... 
nos processos de execução fiscal» [art. 49º, n.º 1, alínea a), subalínea iii) e alínea d)], não limitando 
a impugnabilidade a «decisões».

Assim, tem de concluir -se que é reconhecido um direito global de os particulares solicitarem a «intervenção 
do juiz no processo», através da reclamação prevista no art. 276º do CPPT, relativamente a quaisquer actos 
praticados no processo de execução fiscal pela administração tributária que tenham potencialidade lesiva.»

Ora, além de aceitarmos esta interpretação, também consideramos que, no caso, o ofício n.º 8201, 
de 05/11/2008, contém o próprio acto reclamado e que este, apesar de não ter sido objecto de despacho 
proferido autonomamente, está materializado no ofício que o pretende levar ao conhecimento do inte-
ressado, até porque tal ofício está assinado por quem tem competência para proferir o despacho.

Trata -se, portanto de um acto praticado no processo de execução que pode ser objecto de recla-
mação ao abrigo do disposto no art. 276º do CPPT, nos preditos termos.

E, assim sendo, impor -se -ia, então, ainda à luz do disposto no citado n.º 1 do art. 731º do CPC, 
apreciar, se a tanto nada mais obstar, os demais fundamentos suscitados no recurso, nomeadamente 
apreciar, se nada a isso obstar, as questões invocadas pelo recorrente na Petição Inicial da reclamação, 
cujo conhecimento a sentença recorrida julgou prejudicado em face da procedência da questão prévia.

Porém, sendo a sentença omissa quanto à factualidade pertinente (dado que especifica apenas 
– nos termos acima indicados  - a factualidade que entendeu suficiente para a apreciação da questão 
prévia), há que ordenar a baixa dos autos à 1ª instância para que, se a tanto nada mais obstar, seja fixada 
a matéria de facto pertinente e conhecidas as questões suscitadas na reclamação.

DECISÃO
Nestes termos, acorda -se em, dando provimento ao recurso, anular a sentença recorrida e ordenar 

a baixa dos autos ao Tribunal «a quo» para, se nada mais obstar, fixação da matéria de facto pertinente 
e conhecimento das questões suscitadas na reclamação.

Custas pelo recorrido, por ter contra -alegado.

Lisboa, 7 de Dezembro de 2011. — Casimiro Gonçalves (relator) — Ascensão Lopes — Pedro 
Delgado. 
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 Acórdão de 7 de Dezembro de 2011.

Assunto:

Imposto Municipal sobre Imóveis. Fundamentação. Avaliação.

Sumário:

 I —  Um acto encontra -se suficientemente fundamentado quando dele é possível extrair 
qual o percurso cognoscitivo e valorativo seguido pelo agente, permitindo ao 
interessado conhecer, assim, as razões de facto e de direito que determinaram a 
sua prática.

 II —  O coeficiente de localização previsto no artigo 42.º do CIMI é um valor aprovado 
por Portaria do Ministro das Finanças sob proposta da CNAPU na fixação do 
qual se têm em consideração, nomeadamente, as seguintes características: acessi-
bilidades, proximidade de equipamentos sociais, serviços de transportes públicos 
e localização em zonas de elevado valor de mercado imobiliário.

 III —  Também o zonamento que consiste na determinação das zonas homogéneas a que 
se aplicam os diferentes coeficientes de localização em cada município e as per-
centagens a que se refere o n.º 2 do artigo 45.º do CIMI é aprovado por Portaria 
do Ministro das Finanças sob proposta da CNAPU.

 IV —  Neste contexto, a fundamentação exigível para a aplicação destes valores apenas 
se pode circunscrever à identificação geográfica/física dos prédios no concelho 
e freguesia respectivos, ao estabelecimento do coeficiente de localização e das 
percentagens referidas e à invocação do quadro legal que lhe é aplicável.

Processo n.º 948/11 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Dark Sun – Investimentos Imobiliários e Turísticos, S.A..
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Pedro Delgado.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo
I – A Fazenda Publica, vem recorrer para este Supremo Tribunal da sentença do Tribunal Adminis-

trativo e Fiscal de Viseu de 30 de Junho de 2011, que julgou procedente a impugnação judicial deduzida 
pela sociedade DARK SUN – Investimentos Imobiliários e Turísticos, S.A., com os demais sinais dos 
autos, contra as segundas avaliações efectuadas nas fracções do prédio inscrito na matriz predial urbana 
sob o artigo 839 da freguesia 182334 Viseu – Repeses, no valor total de €1.074.318,42.

Termina as suas alegações de recurso, formulando as seguintes conclusões:
«A) O acto impugnado é a fixação do valor patrimonial tributário das fracções D, M, N e P 

do artigo P839, A, B, D, L, Me P do artigo P838, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, R e 8 do 
artigo P856, B, C, D, E, E, G, H, I, J, M, N, O, P e R do artigo P857, todos da freguesia de Repeses 
 - Viseu, no montante total de € 1.074.318,42.

B) Entendeu o Mº Juiz “a quo” que a pretensão da impugnante devia proceder por falta de fun-
damentação das avaliações efectuadas: “Face ao exposto entende -se que não está satisfeito o dever de 
fundamentação porque, em suma: não podemos encontrar nas avaliações em crise quais os critérios 
encontrados pela administração fiscal que determinaram a aplicação dos coeficientes de localização 
de 1,30 e 1,10...”.

C) Contudo, a Fazenda Pública não pode conformar -se com tal decisão.
D) A determinação do valor patrimonial tributário de prédios urbanos é efectuada através da 

fórmula prevista no artº 38 do CIMI (em vigor à data do pedido de inscrição dos prédios na matriz, 
2004 e 2005).

E) A entrada em vigor do Código do IMI teve como escopo uma profunda reforma do sistema 
de avaliação da propriedade, sendo a partir desse momento dotado de um quadro legal de avaliações 
totalmente assente em factores objectivos, de grande simplicidade e coerência interna, e sem espaço 
para a subjectividade e discricionariedade do avaliador.

F) Dentre os quais se destaca o coeficiente de localização (CL), cujos limites mínimos e máximos 
a aplicar em cada município, foram aprovados e publicados pela Portaria nº982/2004 de 4 de Agosto, 
e posteriormente pela Portaria nº1426/2004 de 25 de Novembro (não nos reportaremos à Portaria 
nº1022/2006, uma vez que esta não se encontrava em vigor à data da apresentação da declaração mod.1 
do IMI), na sequência de proposta da Comissão Nacional de Avaliação de Prédios Urbanos (CNAPU), 
nos termos do art.º 62º nº1 a) do CIMI.
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G) A CNAPU propõe trienalmente o zonamento e os respectivos coeficientes de localização, ao 
abrigo do art.º 62º n.º1 alínea b) do CIMI, com base na proposta do zonamento de cada município, 
elaborada pelos peritos locais, sendo nesta sede que são tidas em consideração as acessibilidades, pro-
ximidade de equipamentos sociais, serviços de transportes públicos e localização em zonas de elevado 
valor de mercado imobiliário, à luz do art.º 42º n.º 3 do CIMI.

H) Segundo o n.º 7 da Portaria n.º 982/2004, o zonamento, os coeficientes de localização e os coe-
ficientes majorativos são alvo de publicação no sítio www.efinancas.gov.pt, possibilitando a sua consulta 
por parte de qualquer interessado, estando ainda disponíveis em qualquer serviço de finanças.

I) Encontravam -se, assim, totalmente ao dispor da impugnante os meios para conhecer o coefi-
ciente de localização subsumível ao seu imóvel, pelo que consideramos inexistir o vício de falta de 
fundamentação.

J) A fundamentação deve consistir numa sucinta exposição dos fundamentos de facto e de direito 
que motivaram a decisão ou numa declaração de concordância com os fundamentos de anteriores pa-
receres, informações ou propostas, devendo dar a conhecer ao destinatário o itinerário cognoscitivo e 
valorativo seguido pelo autor da decisão para decidir no sentido que decidiu e não em qualquer outro, 
vide artºs 77º, nº1 da LGT e 125º do CPA

K) É certo que o Acórdão do STA de 10/3/2011, no rec. n.º 862/10, no qual se baseia a sentença 
proferida, vai de encontro à posição da impugnante, todavia não podemos descurar que a jurisprudência 
maioritária e mais recente do STA tem assumido entendimento contrário (vejam -se os acórdãos exara-
dos em 1 /7/2009, rec. n.º 239/09; 18/11/2009, rec. n.º 765/09; 14/7/2010, rec. n.º 377/10; 6/10/2010, 
rec. n.º 510/10; 17/3/2011, rec. n.º 964/2010; 25/5/2011, rec. n.º 239/11; 22/6/2011, rec. n.º 382/11; 
06 -07 -2011, rec. n.º 0307/11 e 07 -09 -2011, rec. n.º 0157/11).

L) Todos eles preconizam que a fixação dos coeficientes de localização obedece a regras prede-
finidas que se relacionam com o exacto local onde se encontra o imóvel e têm em conta os elementos 
a que se refere o artigo 42º do CM1, o mesmo se passando com o zonamento que consiste na deter-
minação das zonas homogéneas a que se aplicam os diferentes coeficientes de localização em cada 
município e as percentagens a que se refere o n.º 2 do artigo 45º do CIMI e é aprovado por portaria do 
Ministro das Finanças sob proposta da CNAPU. Encontramo -nos, assim, no domínio de zonas e coe-
ficientes predefinidos, indisponíveis a qualquer ponderação ou alteração por parte dos peritos. Logo, a 
fundamentação exigível para a aplicação do coeficiente de localização circunscreve -se à identificação 
geográfica/física dos prédios no concelho e freguesia, ao estabelecimento do coeficiente de localização 
e à invocação do quadro legal aplicável.

M) Na situação em causa, foi identificado geograficamente o prédio e enumerado qual o coeficiente 
de localização e normativos aplicáveis, pelo que não vislumbramos qualquer falta de fundamentação.

N) No tocante à falta de publicação no Diário da Republica do zonamento aprovado pela Portaria 
n.º 982/2004, entende aquele STA, mormente no seu Acórdão de 25 -05 -2011, processo n.º 0239/11: “O 
facto dos zonamentos concretos e coeficientes de localização, constantes da proposta da CNAPU, não 
terem sido publicados naquela ou noutra portaria não lhes retira eficácia, sendo certo que se publicitou 
o local em que podem ser consultados, desta forma se garantindo o seu conhecimento aos interessados 
e público em geral ‘ posição esta acompanhada pela Fazenda Pública.

O) Face ao exposto, não podemos concordar com o entendimento do Mº Juiz “a quo”, que desem-
bocou na procedência da presente impugnação por falta de fundamentação das avaliações.»

II - Não foram apresentadas contra alegações.
III -O Exmº Procurador -Geral Adjunto emitiu douto parecer no seguinte sentido:
“Recorrente: Fazenda Pública
Objecto do recurso: sentença declaratória da procedência da impugnação judicial deduzida contra 

o resultado da segunda avaliação do valor patrimonial tributário de prédios urbanos (art.77º CIMI)
FUNDAMENTAÇÃO
1.As questões decidendas no presente recurso foram apreciadas e resolvidas no acórdão STA -SCT 

6.10.2010 processo no 510/l0, com argumentação convincente que autoriza a adesão do Ministério 
Público e a transcrição parcial do respectivo sumário doutrinário:

2. O coeficiente de localização previsto no artigo 42º do CIMI é um valor aprovado por Portaria 
do Ministro das Finanças sob proposta da CNAPU na fixação do qual se têm em consideração, nome-
adamente, as seguintes características: acessibilidades, proximidade de equipamentos sociais, serviço 
de transportes públicos e localização em zonas de elevado valor no mercado imobiliário.

3. Também o zonamento que consiste na determinação das zonas homogéneas a que se aplicam 
os diferentes coeficientes de localização em cada município e as percentagens a que se refere o nº2 do 
artigo 45ºdo CIMI é aprovado por Portaria do Ministro das Finanças sob proposta da CNAPU.

4. Neste contexto, a fundamentação exigível para a aplicação destes valores apenas se pode 
circunscrever à identificação geográfica/física dos prédios no concelho e freguesia respectivos, ao 
estabelecimento do coeficiente de localização e das percentagens referidas e à invocação do quadro 
legal que lhe é aplicável.



2287

5. O facto dos zonamentos concretos, respectivos coeficientes de localização e percentagens apli-
cáveis, constantes da proposta da CNAPU não terem sido publicados em portaria não lhes retira eficácia, 
sendo certo que a lei apenas estabelece a necessidade das propostas da CNAPU a esse respeito serem 
aprovadas por Portaria do Ministro das Finanças e se publicitou o local em que podem ser consultados, 
desta forma se garantindo o seu conhecimento aos interessados e público em geral.

6. Este sistema de regulamentação não viola o disposto no artigo 119º da CRP nem qualquer outro 
princípio constitucional

(a doutrina do acórdão expressa nos nºs 2/4 reflecte jurisprudência consolidada do STA -SCT cons-
tante dos acórdãos 1.07.2009 processo n.º 239/09;17.03.2011 processo n.º 964/10; 25.05.2011 processo 
n.º 239/11; 22.06.2011 processo n.º 382/2011; 6.07.2011 processo n.º 307/ll;14.09.2011 processo nº255/11)

2. No caso concreto os valores dos coeficientes de localização para prédios afectos a habitação e 
para prédios afectos a comércio, na freguesia de Repeses, município de Viseu, atribuídos aos zonamentos 
em que os prédios urbanos avaliados se situam, determinados pelas respectivas coordenadas de loca-
lização indicadas nas fichas da 2ª avaliação, são fixos, correspondendo a 1,30 e 1,10 respectivamente 
(probatório alínea G) e documentos de suporte)

3. Não enfermando os actos de 2ª avaliação da alegada falta de fundamentação, na sequência da 
revogação da decisão de procedência da impugnação judicial o processo deverá ser devolvido ao tri-
bunal recorrido para conhecimento das restantes questões suscitadas pelo sujeito passivo e enunciadas 
na sentença (fls. 326 vº), prejudicadas pela solução da questão apreciada

CONCLUSÃO
O recurso merece provimento.
A sentença impugnada deve ser revogada e substituída por acórdão com o seguinte dispositivo:
 -declaração de inexistência do vício de falta de fundamentação dos actos de 2ª avaliação dos 

prédios urbanos
 -devolução do processo ao tribunal recorrido para pronúncia sobre as questões prejudicadas pela 

solução da questão apreciada»
IV – Colhidos os vistos legais, cabe decidir.
Em sede factual apurou -se na primeira instância a seguinte matéria de facto com relevo para a 

decisão da causa:
A) Na sequência de declarações modelo 1 do IMI entregues pela impugnante em 01/03/2004. o 

Serviço de Finanças de Viseu —2 efectuou avaliações às fracções autónomas A. B, C, D, E, F, O, H, 1. J. 
M, N. O, P, Q, R, do prédio urbano, sito na Quinta do Galo ou Quinta do Arco, da freguesia de Repeses, 
concelho de Viseu, inscrito na respectiva matriz predial sob o artigo P857 — Lote 3. em 25/01/2005 com 
as Fichas n.ºs 54713 (A), 54714 (B), 54715 (C), 54716 (D), 54717 (E), 54718 (F), 54719 (O), 54720 (1 -1), 
54721 (1), 54722 (I), 54724 (M), 54725 (N), 54726 (O). 54727 (P). 54728 (Q). 54729 (R), tendo -lhes 
sido atribuído os valores patrimoniais tributários de € 64.820,00— Fracção A, € 153.810,00— Fracção 
B. € 143.380,00 — Fracção C. € 141.440,00 — Fracção D, € 136.480,00— Fracção E, € 104.610,00 
— Fracção F, € 152.150,00 — Fracção O, € 142.910,00 — Fracção H, € 135.530,00 — Fracção I, 
€ 137.940,00— Fracção J, € 143.560,00— Fracção M, € 136.050,00 — Fracção N, € 140.490,00 
— Fracção O, € 150.830,00— Fracção P, € 127.720,00— Fracção Q, € 209.190,00— Fracção R, cfr. 
fls. 30 e 31 do Processo n.º 558/2005 fls.201, 202, 207,208, 214, 215, 221, 222, 228, 229, 235, 236, 
242, 243, 249, 250, 255, 257, 263, 264, 270, 271, 277, 278, 284, 285, 291, 292, 298, 299 do Processo 
n.º 721/2055, aqui dadas por reproduzidas o mesmo se dizendo dos demais e elementos infra referidos 
estes factos mo foram questionados pela lia impugnante;

B) Na sequência de declarações modelo I do IMI entregues pela impugnante em 01/03/2004, o 
Serviço de Finanças de Viseu —2 efectuou avaliações às fracções autónomas A, B, C, D, E, F, G, H, Li, L, 
M, N, O, P, Q, R, S, do prédio urbano, sito na Quinta do Galo ou Quinta do Arco, da freguesia de Repeses 
concelho de Viseu inscrito na respectiva matriz predial sob o artigo P856 — Lote 4 em 25/01/2005, com 
as Fichas n.ºs 54695 (A), 54696 (B), 54697 (C), 54698 (D), 54699 (E), 54700 (F), 54701 (O), 54702 
(H), 54703 (I), 54704 (J), 54705 (L), Ficha n.º 54706 (M), 54707 (N), 54708 (O), 54709 (P), 54710 (Q), 
54711 (R), 54712 (S), tendo -lhes sido atribuído os valores patrimoniais tributários de € $4.990,00 — 
Fracção A, € 130.860,00 — Fracção B, € 128.070,00 — Fracção C, € 146.780,00 — Fracção D, 
€ 114.460,00 — Fracção E, € 114.520,00 — Fracção F, € 112.780,00 — Fracção O, € 147.130,00 — Frac-
ção H € 102.520,00 — Fracção I, € 115.170,00 — Fracção J, € 111.250,00 — Fracção L, € 146.550,00 — 
Fracção M, € 113.110,00 — Fracção N, € 114.620,00 — Fracção O, € 114,280,00 — Fracção P, 
€ 112.450,00— Fracção Q, € 115.470,00 — Fracção R, € 113.680,00— Fracção S, vide fls.. 18 e 19 do 
Processo n.º 580/2005. fls. 75, 76, 82, 83, 89, 90, 96, 97, 03, 104,110,111,117,118, 124,125,131, 132, 
138, 139, 147, 48, 152, 153, 159, 160, 168, 167, 173, 174, 180, 181, 187, 188, 194, 195 do Processo 
n.º 721/2005 estes factos no foram questionados pela Impugnante.

C) No seguimento de declarações modelo 1 do IMI entregues pela impugnante em 01/04/2004, 
29/04/2004, 15/10/2004, 10/08/2004, 09/02/2005, 17/11/2005, o Serviço de Finanças de Viseu — 2 
efectuou avaliações das fracções autónomas A, B, D, L, M, P, do prédio urbano, sito na Quinta do Galo 
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ou Quinta do Arco, da freguesia de Repeses, concelho de Viseu, inscrito na respectiva matriz predial 
sob o artigo 838 — Lote 1, em 27/11/2005 com a Ficha n.º 868127 (A), em 19/02/2005 com a Ficha 
n.º 116258 (B), em 07/05/2005 com a Ficha n.º 485963 (D), em 25/02/2005 com a Ficha n.º 116396 (L) 
12/03/2005 com a Ficha nº121263 (M), 05/03/2005 com a Ficha nº120887 (P), tendo -lhes sido atribuídos 
os valores patrimoniais tributários de € 138.250,00  - Fracção A, € 143.280,00  - Fracção B, € 153.940,00 
 - Fracção D, € 132.500,00  - Fracção L, € 146.550,00 — Fracção M, € 136.600,00  - Fracção P, cfr. fls. 8 
e 9 do Processo n.º 701/2005, fls 19, 20, 26, 27, 33, 34, do Processo n.º 721/2005, fls. 55, 56 do processo 
o.9375/2005, fls. 6, 7 do processo n.º 2/2006, estes factos não foram questionados pela Impugnante

D) Em 09/06/2004, 01/06/2004, 19/05/2004, 02/07/2004 e 05/05/2004 a impugnante entregou 
declarações modelo 1 do IMI, tendo o Serviço de Finanças de Viseu — 2 efectuado avaliações das 
fracções autónomas C, D, M, N, P, do prédio urbano, sito na Quinta do Galo ou Quinta do Arco, da 
freguesia de Repeses concelho de Viseu, inscrito na respectiva matriz predial sob os artigos 839 — Lote 
2 em 27/02/2005 com as Fichas n.ºs 120488 (C), 120443 (D), 120319 (M), em 05/03/2005, com a Fichas 
n.º 120612 (N) e em 19/02/2005, com a Fichas n.º 116433 (P), tendo -lhes sido atribuído os valores patri-
moniais tributários de € 63.740,00 — Fracção C, € 115.170,00 — Fracção D, € 107.840,00 — Fracção 
M, € 103.400,00 — Fracção N, € 119.940,00 — Fracção P. vide fls. 40, 41, 47, 48, 54, 55, 61, 62, 68, 
69, do Processo n.º 721/2005, estes factos não foram questionados pela Impugnante;

E) A impugnante foi notificada das avaliações mencionadas em A), B), C) e D), com excepção das 
avaliações relativas às fracções autónomas M do artigo P856, R do artigo 857R, P e A do artigo 838, as 
quais cfr. fls. 2 e 4 do Processo n.º 558/2005, fls. 2 e 3 do Processo n.º 579/2005, fls. 2 e 3 do Processo 
nº580/2005, fls. 2 e 3 do Processo n.º 701/2005 fls. 2 do Processo n.º 721/2005 fls. 2 e 3 do Processo 
n.º 375/2005, fls. 2 e 3 do Processo n.º 2/2006

F) A impugnante requereu em 18/04/2005 e 30/06/2005, 2ª avaliação às fracções autónomas referi-
das em A), B), C) e D), com excepção das avaliações relativas às fracções autónomas M do artigo P856, 
R do artigo 857R, P e A do artigo 838, as quais já não eram propriedade da impugnante por terem sido 
objecto de venda, com “fundamentos na localização, proporcionalidade da área e manifesto excesso”, 
vide fls. 2 do Processo n.º 721/2005, fls. 2 do Processo n.º 1575/2005

G) Os pedidos de 2ª avaliação vindos de aludir foram deferidos por despacho de 19/05/2005 do 
Chefe do Serviço de Finanças de Viseu  - 2 tendo a mesma sido efectuada em 19/01/2008 pelo refe-
rido Serviço, com as Fichas nºs 1961986, 1961988, 1961989, 1962027, 1962028, 1962029, 1962030, 
1962031, 1962032, 1962033, 1962034, 1962035, 1962036, 1962037, 1962038, 1962039, 1962040, 
1962041, 1962042, 1962044, 1962045, 1962046, 1962048, 1962049, 1962057, 1962059, 1962061, 
1962062, 1962063, 1962065, 1962066, 1962067, 1962069, 1962070, 1962072, 1962073, 1962074, 
1962075, 1962076, 1962077, 1962078, com uma comissão de avaliação constituída por dois peritos 
regionais e um perito designado pela parte sendo mantidos os valores patrimoniais tributários atribuídos 
aquando da 1ª avaliação. cfr. fls. 11 a 17, 21 a 24, 28 a 31, 35 a 37, 42 a 45, 49 a 52, 56 a 59, 65 a 66, 
70 a 73, 77 a 80, 84 a 87, 91 a 94, 98 a 101, 105 a 108, 112 a 119 a 122, 126 a 129, 133 a 136, 140 a 
143, 147 a 150, 154 a 157, 161 a 164 a 171, 175 a 178, 182 a 185, 189 a 192, 196 a 199, 203 a 206, 209 
a 212, 219 a 219, 223 a 226, 230 a 233, 237 a 240, 244 a 248, 252 a 254, 258 a 261, 265 a 268, 272 a, 
279 a 282, 286 a 290, 293 a 296, 200 a 303 do processo n.º 721/2005;

H) A impugnante foi notificada do resultado da 2ª avaliação por ofícios com data de 28 -01 -2008, 
do Serviço de Finanças de Viseu -2, vide doc.s 1 a 40 juntos com PI;

I) A petição inicial da presente impugnação deu entrada neste tribunal em dois de Maio de 2008, 
cfr. carimbo aposto de fls. 2 dos autos.

V  - Do mérito do recurso
A questão que é objecto do presente recurso é a de saber se estão ou não suficientemente funda-

mentados os actos de fixação do valor patrimonial atribuídos, nas segundas avaliações, às fracções dos 
prédios urbanos aqui em causa.

A decisão recorrida considerou que o acto impugnado não se encontrava devidamente fundamen-
tado quanto aos critérios utilizados pela AF para determinar o coeficiente de localização em 1,30 e 1,10.

E com base na apreciação da questão da falta de fundamentação, julgou prejudicado o conheci-
mento das restantes questões suscitadas nos autos, nomeadamente a errónea quantificação, o manifesto 
excesso de capacidade contributiva, o excesso do coeficiente de localização, quando comparada a zona 
onde se insere o imóvel com outras quer do concelho quer do país, e a alegada violação do artº 104º, 
n.º 3 da Constituição da República dali decorrente – cf. petição inicial e sentença recorrida a fls. 327.

Concretamente diz -se na sentença recorrida que se entende que não está satisfeito o dever de fundamen-
tação porque, em suma, «as únicas Portarias publicadas sobre esta matéria fixam os valores máximo e mínimo 
dos coeficientes de localização, por tipo de afectação, a aplicar em cada município, mas não a fixação certa, 
precisa, do coeficiente de localização dos prédios situados dentro de cada zona de características similares;

 - a falta de publicação no Diário da República do zonamento aprovado pela Portaria n.º 982/2004 
mostra -se ineficaz atento o disposto no art. 62.º, n.º 3. do CIMI e art. 3.º, n.º 3, alínea b), da Lei n.º 74/98, 
de 11 de Novembro.



2289

Assim, não tendo sido fornecida ao Impugnante (nem sendo mesmo obtida no presente processo) 
informação sobre as razões que conduziram a fixação daqueles coeficientes, tem de se concluir que os 
actos de avaliação impugnados enfermam de vício de falta de fundamentação».

Contra o assim decidido insurge -se a Fazenda Pública alegando inexistir o vício de falta de 
fundamentação já que se encontravam totalmente ao dispor da impugnante os meios para conhecer o 
coeficiente de localização subsumível aos seus imóveis.

Desde já se dirá que o recurso merece provimento.
Com efeito a questão suscitada tem sido objecto de jurisprudência consolidada da secção de 

Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo a qual se vem pronunciando, de forma 
dominante, no sentido de que os parâmetros legais de fixação do valor patrimonial postos em crise têm 
base em critérios objectivos e claros e, por isso são facilmente sindicáveis, sendo que a fundamentação 
exigível para a aplicação daqueles critérios se pode circunscrever à identificação geográfica/física dos 
prédios no concelho e freguesia respectivos, ao estabelecimento do coeficiente de localização e das 
percentagens e valores referidos e à invocação do quadro legal que lhe é aplicável – cf. neste sentido 
Jurisprudência citada no parecer do Exmº Procurador -Geral Adjunto, a fls. 357, e ainda, por mais 
recentes, os Acórdãos de 29.09.2011, recurso 188/1, de 19.10.2011, recurso 579/11, e de 16.1.2011, 
recurso 814/11, todos in www.dgsi.pt.

Trata -se de jurisprudência que também aqui se acolhe, por com a respectiva fundamentação 
concordarmos integralmente, pelo que remetemos para o sobre tal matéria se disse no Acórdão 239/11 
de 25.05.2011:

«Como se pode ler no preâmbulo do CIMI, aprovado pelo DL 287/2003, de 12 de Novembro, com 
a reforma da tributação do património levada a cabo por este diploma, operou -se “uma profunda reforma 
do sistema de avaliação da propriedade, em especial da propriedade urbana. (…) o sistema fiscal passa 
a ser dotado de um quadro legal de avaliações totalmente assente em factores objectivos, de grande 
simplicidade e coerência interna, e sem espaço para a subjectividade e discricionariedade do avaliador.”

O procedimento de avaliação, configurado nos artigos 38.º e seguintes do CIMI, caracteriza -se, 
assim, agora por uma elevada objectividade, com uma curtíssima margem de ponderação ou valoração por 
parte dos peritos intervenientes, pretendendo -se que a avaliação assente no máximo de dados objectivos.

Desde logo, o coeficiente de localização previsto no artigo 42.º do CIMI é um valor aprovado por 
Portaria do Ministro das Finanças sob proposta da CNAPU na fixação do qual se têm em consideração, 
nomeadamente, as seguintes características: acessibilidades, proximidade de equipamentos sociais, 
serviços de transportes públicos e localização em zonas de elevado valor de mercado imobiliário.

Por outro lado, o n.º 4 do mesmo preceito legal prevê ainda o zonamento que consiste na deter-
minação das zonas homogéneas a que se aplicam os diferentes coeficientes de localização em cada 
município e as percentagens a que se refere o n.º 2 do artigo 45.º do CIMI. Trata -se, pois, de parâmetros 
legais de fixação do valor patrimonial com base em critérios objectivos e claros e, por isso, facilmente 
sindicáveis, bastando a indicação da localização dos prédios e a referência do quadro legal aplicável 
para que se compreenda como foi determinado o referido coeficiente.

Ou seja, encontramo -nos no domínio de zonas e coeficientes predefinidos e, portanto, indispo-
níveis para qualquer ponderação ou alteração por parte dos peritos intervenientes no procedimento de 
avaliação, e isto independentemente de se tratar de primeira ou segunda avaliação, pois não é o facto 
de se realizar uma inspecção directa ao imóvel a avaliar que pode levar ao desrespeito dos coeficientes 
predefinidos, mas antes serve essa inspecção para comprovar a justeza dos coeficientes a aplicar.

Neste contexto, a fundamentação exigível para a aplicação do coeficiente de localização apenas se 
podia circunscrever à identificação geográfica/física dos prédios no concelho e freguesia de Pombal, ao 
estabelecimento do coeficiente de localização aplicável e à invocação do quadro legal que lhe era aplicável.

Por outro lado, é a própria lei que manda ter em consideração na fixação da percentagem do 
valor do terreno de implantação as mesmas características que se têm em consideração na fixação do 
coeficiente de localização (v. n.º 3 do artigo 45.º do CIMI).».

(…) Por outro lado, quanto ao facto de não ter sido publicada qualquer portaria ao abrigo do 
disposto no artigo 62.º, n.º 3 do CIMI, deve ter -se em conta, o que dispõe a alínea b) do n.º 1 daquele 
preceito legal. Com efeito, diz aquele dispositivo que compete à CNAPU “propor trienalmente, até 
31 de Outubro, o zonamento e respectivos coeficientes de localização, as percentagens a que se refere 
o n.º 2 do artigo 45.º e as áreas da sua aplicação, bem como os coeficientes majorativos aplicáveis às 
moradias unifamiliares, com base em propostas dos peritos locais e regionais, para vigorarem nos três 
anos seguintes em cada município”.

O n.º 3 do mesmo preceito estabelece, por sua vez, que “as propostas a que se referem as alíneas a) 
a d) do n.º 1 e o número anterior são aprovadas por portaria do Ministro das Finanças”.

Ora, pela Portaria n.º 982/2004, de 4 de Agosto, foi aprovado pela Ministra de Estado e das Finanças, 
na sequência de proposta da CNAPU, o zonamento e os coeficientes de localização correspondentes a 
cada zona de valor homogéneo para os tipos de afectação à habitação, comércio, indústria e serviços, 
nos termos e para os efeitos do artigo 42.º do CIMI.
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Donde, a obrigatoriedade legal de as propostas da CNAPU serem aprovadas por portaria do Mi-
nistro das Finanças se mostrar, assim, satisfeita no n.º 2 da citada Portaria.

Além disso, há que ter em atenção, também, que o seu n.º 7 refere que os zonamentos aprovados 
e os coeficientes de localização são publicados no sítio www.e -finanças.gov.pt podendo ser consultados 
aí por qualquer interessado, estando ainda disponíveis em qualquer serviço de finanças.

Este sistema de regulamentação técnica não contraria qualquer princípio constitucional, na medida 
em que o que a lei, de facto, apenas estabelece é a necessidade das propostas da CNAPU a respeito 
de zonamento e respectivos coeficientes de localização serem aprovadas por Portaria do Ministro das 
Finanças (e não a sua publicação em jornal oficial), tendo tal aprovação sido concretizada, como dis-
semos, pelo n.º 2 da Portaria 982/2004, de 4 de Agosto.

O facto dos zonamentos concretos e coeficientes de localização, constantes da proposta da 
CNAPU, não terem sido publicados naquela ou noutra portaria não lhes retira eficácia, sendo certo que 
se publicitou o local em que podem ser consultados, desta forma se garantindo o seu conhecimento aos 
interessados e público em geral».

Em face desta posição quase unânime da jurisprudência deste Supremo Tribunal Administrativo, 
que subscrevemos, haveremos de concluir que os actos de avaliação impugnados obedeceram a todos 
os trâmites legais, tendo os valores patrimoniais tributários fixados assentado em critérios objectivos 
previamente determinados e definidos na lei, inexistindo falta de fundamentação na aplicação do coe-
ficiente de localização, além de que a não publicação no DR do zonamento concreto e respectivo coe-
ficiente de localização não produz a sua não obrigatoriedade nem lhe retira eficácia porque se garantiu 
o seu conhecimento através de outra forma de comunicação, nem conduz à violação do princípio da 
legalidade ou de qualquer outro princípio constitucional.

VI – Da impossibilidade de conhecimento em substituição.
Atento o provimento do recurso e consequente revogação da sentença recorrida, coloca -se a 

questão da possibilidade de conhecimento, em substituição, das demais questões cuja apreciação foi 
julgada prejudicada pela questão da falta de fundamentação, a saber a errónea quantificação, o manifesto 
excesso de capacidade contributiva, o excesso do coeficiente de localização, quando comparada a zona 
onde se insere o imóvel com outras quer do concelho quer do país, e a alegada violação do artº 104º, 
n.º 3 da Constituição da República dali decorrente.

Constata -se, porém, que para demonstração dos factos alegados a impugnante ofereceu prova 
testemunhal e pericial, que não chegou a ser produzida face ao julgamento efectuado pelo tribunal “a 
quo” (cfr. despacho de fls. 303).

Daí que se entenda o processo ainda não reúne os elementos necessários ao conhecimento em 
substituição dessas questões, por insuficiência da matéria de facto, impondo -se, por esse motivo, que os 
autos baixem à 1.ª instância para que, produzida a prova que se mostrar necessária e fixados os factos 
relevantes dela apurados, se conheça depois do mérito desses fundamentos de impugnação.

VII - Decisão
Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da secção de Contencioso Tributário do 

Supremo Tribunal Administrativo em conceder provimento ao presente recurso, revogando a sentença 
recorrida, com a consequentemente baixa dos autos ao Tribunal “a quo” para aí prosseguirem os seus 
ulteriores termos, nomeadamente para que, produzida a prova que se mostrar necessária e fixados os 
factos relevantes dela apurados, se conheça do mérito dos demais fundamentos cuja apreciação foi 
julgada prejudicada pela questão da falta de fundamentação.

Sem custas.

Lisboa, 7 de Dezembro de 2011. – Pedro Delgado (relator) — Casimiro Gonçalves — Francisco 
Rothes. 

 Acórdão de 7 de Dezembro de 2011.

Assunto:

Constituição de mandatário. Impossibilidade legal. Absolvição da instância. Suspensão 
da instância.

Sumário:

O disposto no art. 33º do CPC aplica -se em caso de não constituição inicial de ad-
vogado.
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À falta de advogado que ocorra no decurso do processo, aplica -se, em caso de revo-
gação ou renúncia do mandato, a norma do art. 39º do CPC.

A superveniente falta de advogado traduzida na impossibilidade de exercer o mandato 
a que aludem os arts. 276º, n.º l, alínea b), e 278º do CPC conduz à suspensão da 
instância.

Processo n.º 975/11 -30.
Recorrente: Ministério Público.
Recorridas: Papelaco – Sociedade de Representações de Papel e Máquinas de Escritório, S.A.e 

Fazenda Pública
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Casimiro Gonçalves.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

RELATÓRIO
1.1. O Ministério Público recorre da decisão que, proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de 

Sintra, nos autos de impugnação judicial deduzida por Papelaco – Sociedade de Representações de Papel 
e Máquinas de Escritório, S.A., declarou extinta a instância e absolveu da mesma a Fazenda Nacional.

1.2. O recorrente termina as alegações formulando as conclusões seguintes:
I  - Recorre o Ministério Público da aliás douta sentença proferida de fls. 124 a 126 dos autos, e 

mediante qual foi determinada a extinção da instância e a absolvição da mesma da R. Fazenda Pública 
por falta de constituição de novo mandatário por parte do Administrador da Insolvência da firma Im-
pugnante, Papelaco – Sociedade de Representações de Papel e Máquinas de Escritório, SA..

II  - Entendeu -se, na sentença, que essa falta de constituição de novo mandatário traduzia excepção 
dilatória, e importava, como consequência a extinção da instância, de acordo com as disposições conjuga-
das dos artigos 33º, 288º, n.º 1, alínea e), 493º, n.º 2, e 494º, alínea h), todos do Código de Processo Civil.

III  - A questão a apreciar no presente recurso, exclusivamente em matéria de direito, consiste pois 
em saber se a inércia na falta de constituição de novo mandatário integra excepção dilatória e importa 
na consequência decidida pela Mma. Juiz a quo.

IV  - A nosso ver a disposição do artigo 33º, do CPC, na qual se baseou a decisão, apenas é aplicável 
no caso de falta de constituição inicial de advogado, ou ainda no caso de, e estando suspensa a instância, 
a parte contrária fazer uso do mecanismo processual a que alude o artigo 284º, n.º 3, do CPC.

V  - Ou seja, se a outra parte vier requerer que a parte sem mandatário seja notificada para vir 
constituir novo advogado em prazo a fixar, e com a cominação referida no mencionado artigo 284º, 
n.º 3, do CPC, ou seja, a de que a sua falta de constituição terá os mesmos efeitos que a falta inicial, a 
absolvição da R. da instância (artigo 33º, do CPC).

VI  - Deste modo, e no caso presente, estando suspensa a instância e não tendo a Fazenda Pública 
apresentado o requerimento a que alude o artigo 284º, n.º 3, do CPC, e com a expressa cominação aí 
referida, a inércia do Administrador da Insolvência da firma Impugnante em constituir novo mandatário 
não tem a virtualidade de determinar a absolvição da R. da instância.

VII  - O que sucede é que a manter -se tal inércia do Administrador da Insolvência seria, posterior-
mente, de determinar a interrupção da instância em função da paragem do processo por mais de 1 ano 
por falta de qualquer impulso (artigo 285º, do CPC), e, ainda posteriormente, e caso nada mais fosse 
igualmente requerido seguir -se -ia a deserção (interrupção por mais de 2 anos, cfr., artigo 291º, do CPC) 
e a consequente extinção da instância (artigo 287º, alínea c), do CPC).

VIII  - Do que fica exposto resulta pois que a sentença recorrida fez errada interpretação e aplicação 
das disposições dos artigos 33º, 288º, n.º 1, alínea e), 493º, n.º 2, e 494º, alínea h), todo do CPC.

IX  - Assim sendo, deverá pois ser revogada a sentença em recurso, e, em consequência, ser mantida 
a suspensão da instância, e de aguardar por eventual impulso da mesma nos termos legais referidos.

1.3. Não foram apresentadas contra alegações.
1.4. Sendo recorrente, o MP não emitiu Parecer.
1.5. Colhidos os vistos legais, cabe decidir.
FUNDAMENTOS
2. A decisão recorrida é do teor seguinte:
«Por requerimento de fls. 115, veio a ERFP requerer a extinção da instância, nos termos da alínea e) do nº1 

do artigo 288º, conjugado com o preceituado no n.º 2 do artigo 493º e alínea h) do artigo 494º, todos do CPC.
Notificado o Administrador da Insolvência da Impugnante para se pronunciar, nada veio dizer.
O DMMP emitiu o parecer de fls. 122, no sentido de não ser a FP absolvida da instância.
Vejamos.
Compulsados os presentes autos, verificamos que, por despacho de fls. 110, foi declarada a sus-

pensão da instância, por falta de constituição de mandatário.
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Dispõe o n.º 3 do artigo 39º do CPC que “Nos casos em que é obrigatória a constituição de advo-
gado, se a parte, depois de notificada da renúncia, não constituir novo mandatário no prazo de 20 dias, 
suspende -se a instância, se a falta for do autor”.

Da conjugação do n.º 1 do artigo 6º do ETAF com o n.º 1 do artigo 6º do CPPT resulta ser obri-
gatória a constituição nas causas cujo valor exceda o décuplo da alçada do tribunal tributário de 1ª 
instância, ou seja, de valor superior a € 12.500,00.

Por outro lado, prescreve a alínea h) do artigo 494º do CPC (aplicável ex vi artigo 2º, alínea e) 
do CPPT), que constitui excepção dilatória “a falta de constituição de advogado por parte do autor, 
nos processos a que se refere o n.º 1 do artigo 32º, e a falta, insuficiência ou irregularidade do mandato 
judicial por parte do mandatário que propôs a acção.”

Do estatuído no artigo 32º do CPC retiramos que é obrigatória a constituição de advogado nas 
causas de competência de tribunais com alçada em que seja admissível recurso ordinário.

No artigo 6º do CPPT estabelece -se a obrigatoriedade de constituição de advogado nas causas 
judiciais cujo valor exceda o décuplo da alçada do tribunal tributário de 1ª instância.

Por seu turno, tendo também em conta o preceituado no n.º 4 do artigo 280º do CPPT, é de concluir 
que in casu, atento o valor do presente processo de impugnação judicial – € 2.129.375,52 – não só é 
obrigatória a constituição de advogado, como da decisão eventualmente proferida caberia recurso.

Ora, não obstante ter sido notificado para o efeito, o Administrador da Insolvência da Impug-
nante não constituiu novo mandatário judicial no prazo legal, o que determina o não prosseguimento 
da presente Impugnação Judicial, por falta de constituição de advogado, nos termos do preceituado no 
artigo 33º do CPC, o que constitui excepção dilatória, conforme previsto na alínea h) do artigo 494º do 
CPC, conjugado com a alínea e) do n.º 1 do artigo 288º do mesmo código, o que conduz à absolvição 
da instância, nos termos do n.º 2 do artigo 493º do citado código.

Assim, tendo em conta o supra exposto, o Tribunal decide levantar a suspensão decretada no des-
pacho de fls. 110 e declarar extinta a presente instância, absolvendo -se a Fazenda Nacional da mesma.

Custas a cargo da Impugnante.»
3. Conforme decorre do teor das Conclusões do recurso, a questão a decidir é a de saber se a sentença re-

corrida sofre do erro de julgamento que o MP lhe imputa, por errada interpretação e aplicação do disposto nos 
arts. 33º, 288º, n.º 1, alínea e), 493º, n.º 2, e 494º, alínea h), todo do CPC ao decidir pela absolvição da Fazenda 
Pública da presente instância de impugnação judicial. Ou seja, reconduz -se à de saber se a falta de constituição 
de novo mandatário integra excepção dilatória e importa, como consequência, a absolvição da instância.

Vejamos.
4.1. Segundo a factualidade ínsita na decisão recorrida,
 - Por requerimento de fls. 115 (entrado em 8/4/2011), a Fazenda Pública requereu a extinção da 

presente instância de impugnação judicial, nos termos da alínea e) do n.º 1 do art. 288º, conjugado com 
o preceituado no n.º 2 do art. 493º e alínea h) do art. 494º, todos do CPC.

 - Notificado o Administrador da Insolvência da Impugnante para se pronunciar, nada veio dizer.
 - Por despacho de 22/3/2011 (fls. 110) foi declarada a suspensão da instância, por falta de cons-

tituição de mandatário, nos termos seguintes:
«Compulsados os presentes autos verifico que o Administrador da Insolvência da Impugnante, notificado 

para o efeito, não veio constituir novo mandatário, pelo que determino a suspensão da instância. Notifique».
4.2. E da tramitação dos autos colhe -se, igualmente o seguinte:
À presente impugnação foi atribuído o valor de 426.901.452$00, tendo a respectiva Petição Inicial 

sido subscrita por mandatário com procuração que consta a fls. 46.
Em 16/6/2008 (fls. 71) foi junto aos autos requerimento subscrito por Avelino José Machado Martins, 

na qualidade de administrador da insolvência da impugnante, a correr termos no 2º Juízo do Tribunal de Co-
mércio de Lisboa, sob o n.º 1271/06.4TYLSB, pedindo a confiança do presente processo de impugnação.

Por despacho de 22/9/2009 (fls. 77) foi ordenado se solicitasse ao Tribunal de Comércio de Lisboa 
informação quanto à identidade do administrador de insolvência da impugnante, no referido processo.

 - Por requerimento de 20/9/2010 (fls. 87) o administrador da insolvência informou os autos de 
que o respectivo processo continua em fase de liquidação.

Por despacho de 22/9/2010 (fls. 89) ordenou -se que se solicitasse ao Tribunal de Comércio de 
Lisboa informação sobre se no dito processo foi decretada a insolvência da impugnante.

Da certidão (fls. 96 a 105) emitida em 17/2/2011 e remetida aos autos pelo 2º Juízo do Tribunal 
de Comércio de Lisboa consta que ali correm termos os autos de insolvência pessoa colectiva (Re-
querida) da Insolvente Papelaco – Soc. Rep. Papel Máquinas Escritório, SA., NIF 500211213, com o 
n.º de processo 1271/06.4TYLSB, apresentado em juízo em 7/12/2006, tendo sido proferida sentença 
que transitou em julgado em 27/6/2007.

Em 24/2/2011 (fls. 107) foi proferido nos autos o despacho de teor seguinte:
Compulsados os presentes autos, verifico que, da certidão do Tribunal de Comércio de Lisboa, 2º Ju-

ízo junta aos autos a fls. 96 e segs., consta que a ora Impugnante foi declarada insolvente por decisão tran-
sitada em julgado, tendo sido nomeado Administrador da Insolvência o Sr. Avelino José Machado Martins.
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Uma vez que, por força da decisão que declarou a Impugnante insolvente cessa o Mandato confe-
rido nos presentes autos, notifique o Administrador da Insolvência, Sr. Avelino José Machado Martins, 
para vir informar se pretende constituir novo mandatário. Prazo: Dez dias. Notifique».

4.3. No caso, a sentença entendeu que a falta de constituição de novo mandatário, sendo obrigatória 
a constituição de advogado, determina o não prosseguimento da impugnação judicial, nos termos do 
disposto no art. 33º, do CPC, e que tal constitui excepção dilatória e conduz à absolvição da instância, 
nos termos do disposto na alínea h) do art. 494º, conjugado com o também disposto na alínea e) do 
n.º 1 do art. 288º, e do n.º 2 do art. 493º, todos do mesmo CPC.

Daí que a sentença recorrida tenha determinado o levantamento da suspensão da instância, antes 
decretada, e declarado extinta a instância e absolvido da mesma a Fazenda Pública.

Não é este, todavia, o regime que decorre da lei.
4.4. Com efeito, os arts. 81º, 110º e 112º do CIRE dispõem:
«Artigo 81º  - Transferência dos poderes de administração e disposição
1  - Sem prejuízo do disposto no título X, a declaração de insolvência priva imediatamente o in-

solvente, por si ou pelos seus administradores, dos poderes de administração e de disposição dos bens 
integrantes da massa insolvente, os quais passam a competir ao administrador da insolvência.

2 (…)
3  - Não são aplicáveis ao administrador da insolvência limitações ao poder de disposição do 

devedor estabelecidas por decisão judicial ou administrativa, ou impostas por lei apenas em favor de 
pessoas determinadas.

4  - O administrador da insolvência assume a representação do devedor para todos os efeitos de 
carácter patrimonial que interessem à insolvência.

5  - A representação não se estende à intervenção do devedor no âmbito do próprio processo de 
insolvência, seus incidentes e apensos, salvo expressa disposição em contrário.»

«Artigo 110º  - Contratos de mandato e de gestão
1  - Os contratos de mandato, incluindo os de comissão, que não se mostre serem estranhos à 

massa insolvente, caducam com a declaração de insolvência do mandante, ainda que o mandato tenha 
sido conferido também no interesse do mandatário ou de terceiro, sem que o mandatário tenha direito 
a indemnização pelo dano sofrido.

2  - Considera -se, porém, que o contrato de mandato se mantém:
a) Caso seja necessária a prática de actos pelo mandatário para evitar prejuízos previsíveis para a 

massa insolvente, até que o administrador da insolvência tome as devidas providências;
b) Pelo período em que o mandatário tenha exercido funções desconhecendo, sem culpa, a decla-

ração de insolvência do mandante.
3 – (…)
4  - O disposto nos números anteriores é aplicável, com as devidas adaptações, a quaisquer outros 

contratos pelos quais o insolvente tenha confiado a outrem a gestão de assuntos patrimoniais, com um 
mínimo de autonomia, nomeadamente a contratos de gestão de carteiras e de gestão do património.»

«Artigo 112º  - Procurações
«l  - Salvo nos casos abrangidos pela alínea a) do n.º 2 do artigo 110º, com a declaração de insol-

vência do representado caducam as procurações que digam respeito ao património integrante da massa 
insolvente, ainda que conferidas também no interesse do procurador ou de terceiro.

2  - Aos actos praticados pelo procurador depois da caducidade da procuração é aplicável o disposto 
nos nºs. 6 e 7 do artigo 81º, com as necessárias adaptações.

3  - O procurador que desconheça sem culpa a declaração de insolvência do representado não é 
responsável perante terceiros pela ineficácia do negócio derivada da falta de poderes de representação.»

4.5. Daqui resulta, pois, que (contrariamente ao que se dispunha no art. 167º do CPEREF), o actual 
art. 110º do CIRE contempla, com a declaração de insolvência, uma regra da caducidade dos contratos 
de mandato, incluindo os de comissão, que não se mostrem serem estranhos à massa insolvente, cadu-
cando as procurações que digam respeito ao património integrante da massa insolvente.

No caso, o pressuposto de que o mandato forense caducou e não subsiste, só será de reconhecer 
pelo facto de se considerar aplicável a excepção a que se refere a transcrita alínea a) do n.º 2 do art. 110º.

A admitir -se que o mandato caducou e que, como alega o recorrente, o disposto no art. 33º do 
CPC se aplica em caso de não constituição inicial de advogado (cfr., Lebre de Freitas et alínea CPC 
Anotado, Vol. I, Coimbra Editora, 2ª ed., 2008, p. 73), verifica -se, então, falta de advogado ocorrida 
no decurso do processo, que tem outro enquadramento jurídico que não aquele.

Por outro lado, em caso de revogação ou renúncia do mandato é de aplicar a norma do art. 39º, do 
CPC, o que determina que sendo do lado do autor a inércia na constituição de novo mandatário conduz 
à suspensão da instância de acordo com a disposição do n.º 3 de tal preceito.

Ora, no caso vertente, a superveniente falta de advogado (porque o mandato judicial que fora 
conferido inicialmente, ao mandatário, caducara com a declaração de insolvência da firma Impugnante), 
traduz -se na impossibilidade de exercer o mandato a que aludem os arts. 276º, n.º l, alínea b), e 278º 
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do CPC, conduzindo, igualmente, à suspensão da instância (cfr. A. Reis, Comentário, III, p. 246). Daí 
que a consequência resultante da não constituição de novo advogado haja determinado, como, aliás, se 
decidiu no despacho de 22/3/2011 (fls. 110) acima referido, tal suspensão da respectiva instância.

Mas, assim sendo, e não tendo este despacho sido questionado, a extinção da instância apenas 
poderia vir a ser decretada, com a inerente cessação da suspensão, no caso de a parte contrária fazer 
uso do mecanismo processual a que alude o n.º 3 do art. 284º do CPC. Só a parte contrária (a Fazenda 
Pública) poderia ter vindo requerer que o Administrador da Insolvência da Impugnante fosse notificado 
para, em certo prazo, constituir novo advogado, e com a cominação referida nesse mesmo normativo, 
ou seja, de que a sua falta teria os mesmos efeitos que a falta inicial: a absolvição da instância.

Mas, no caso, nada tendo sido requerido, deve manter -se a suspensão da instância, como fora 
efectivamente decidido, e posteriormente caso se mantenha a inércia do Administrador da Insolvência 
ou da parte contrária, poderá ocorrer a interrupção da instância em função da paragem do processo por 
mais de l ano por falta de qualquer impulso (art. 285º, do CPC), e posteriormente, caso nada mais seja 
requerido, seguir -se -á a deserção (interrupção por mais de 2 anos, cfr., art. 291º do CPC) e a consequente 
extinção da instância (al. c) do art. 287º do CPC).

Pelo que, ao ter decidido, nos preditos termos, pela absolvição da Fazenda Pública da instância, a 
decisão recorrida fez errada interpretação e aplicação das disposições dos arts. 33º, 288º, n.º l, alínea e), 
493º, n.º 2, e 494º, alínea h), todo do CPC, subsidiariamente aplicáveis ao caso.

DECISÃO
Termos em que se acorda em, dando provimento ao recurso, revogar a decisão recorrida, mantendo-

-se, pois, a suspensão da instância, nos termos anteriormente decididos.
Sem custas.

Lisboa, 7 de Dezembro de 2011. — Casimiro Gonçalves (relator)  — Dulce Neto  — Pedro Del-
gado. 

 Acórdão de 7 de Dezembro de 2011.

Assunto:

Execução fiscal. Reclamação. Substituição de penhora por garantia bancária. ar-
tigo 52.º n.º 5 da LGT.

Sumário:

 I — O n.º 5 do artigo 52.º da LGT, que prevê a possibilidade de excepcionalmente ser 
admitida a substituição da “garantia prestada”, refere -se apenas às garantias que 
tenham sido prestadas pelo executado (maxime as previstas no n.º 1 do artigo 199.
º do CPPT), não abrangendo a penhora.

 II —  A substituição de bens penhorados por garantia bancária, sendo admissível, pres-
supõe que a garantia cubra a totalidade do crédito exequendo e acrescido, atenta 
a previsível duração do processo, pois que apenas a garantia da totalidade da 
dívida exequenda controvertida e acrescido garantem a suspensão da execução 
até à decisão do pleito.

Processo n.º 1006/11 -30.
Recorrente: José Luís Augusto da Costa Rodrigues.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Exmª. Srª. Consª. Drª. Isabel Marques da Silva.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

 - Relatório  -
1 – José Luís Augusto da Costa Rodrigues, com os sinais dos autos, recorre para este Supremo 

Tribunal da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria, de 13 de Outubro de 2011, que 
indeferiu a reclamação judicial por si deduzida contra o despacho do Chefe do Serviço de Finanças de 
Almeirim, de 23 de Maio de 2011, apresentando para tal as seguintes conclusões:

1.ª A douta sentença recorrida julgou improcedente a reclamação deduzida contra o acto do órgão 
de execução fiscal que indeferiu a substituição da penhora de dois veículos automóveis por garantia 
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bancária, abstendo -se de sindicar aquele acto à luz das normas legais aplicáveis à substituição da ga-
rantia, “principaliter”o disposto no artigo 52.º, n.º 5, da LGT.

2.ª No que concerne à tutela dos interesses do credor, essa norma da LGT deve ser interpretada no 
sentido, correspondente ao seu texto, de que a garantia poderá ser substituída quando tal não provoque 
diminuição ou perda do valor da garantia de que goze o credor tributário.

3.ª No caso dos autos está em causa a substituição da penhora de dois veículos automóveis, ava-
liados em € 19.000,00, por garantia bancária no mesmo valor, a qual foi recusada com o fundamento 
de que a garantia a prestar fosse, não no valor dos veículos, mas “de modo a garantir toda a restante 
dívida exequenda, juros de mora e custas do processo, acrescida de 25% da soma daqueles valores (…) 
pois só deste modo não viria a resultar prejuízo para o credor tributário”.

4.ª Esse entendimento não é de acolher porque o mesmo não tem qualquer apoio na letra da norma 
ou nos demais elementos interpretativos, constituindo uma interpretação completamente revogatória 
do sentido da norma.

5.ª De facto, a norma em causa pretende possibilitar ao devedor a substituição da garantia exis-
tente numa determinada execução quando tal facto não afecte os interesses do credor, ou, por outras 
palavras, os fins da execução.

6.ª O juízo a fazer -se, na ponderação dos interesses do credor tributário, não pode deixar de 
centrar -se na relação binária -comutativa entre duas grandezas: a garantia anterior à substituição – aí 
integrados os bens cuja substituição se requereu -, a existente, portanto, no momento em que é requerida 
a substituição; e a garantia que passará a existir após a substituição.

7.ª Será em função do resultado desse confronto que se terá de aferir da (in)existência de prejuízo 
para o credor, não sendo de acolher o entendimento de que esse prejuízo só não existirá se e no caso 
de a dívida ser toda ela garantida.

8.ª Ao condicionar a substituição da garantia requerida à prestação de garantia sobre a totalidade da 
dívida, o Tribunal incorre em erro de julgamento, introduzindo, ainda que implicitamente, um requisito 
não previsto na lei como condição da substituição da garantia existente numa determinada execução.

Termos em que e nos mais de direito, deve o presente recurso ser provido e, consequentemente, 
ser revogada a sentença recorrida, julgando -se procedente a reclamação com todas as consequências 
legais.

2 – Não foram apresentadas contra -alegações.
3 – O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal emitiu parecer nos seguintes 

termos:
Objecto do recurso: sentença declaratória da improcedência de reclamação apresentada contra 

decisão de indeferimento de pedido de substituição de penhora por garantia bancária
FUNDAMENTAÇÃO
1. A suspensão da execução fiscal exige a prestação de garantia ou a realização de penhora que 

garanta a totalidade da dívida exequenda e do acrescido (art. 52.º n.º 2 LGT; art. 169º nº1 e 199º n.º4/5 
CPPT)

A garantia prestada pode ser, excepcionalmente, substituída, em caso de demonstração pelo exe-
cutado de interesse legítimo na substituição (art. 52.º n.º 5 LGT)

Pronunciando -se sobre a interpretação desta norma afirma doutrina qualificada:
“(…) como resulta dos termos desta disposição, tal substituição só poderá ocorrer em situações 

excepcionais, o que aponta no sentido de ela só ser possível em casos em que se verifiquem circuns-
tâncias anormais e imprevisíveis no momento da prestação da garantia.” (Diogo Leite de Campos/ 
Benjamim Silva Rodrigues/ Jorge Lopes de Sousa “Lei Geral Tributária” comentada e anotada 2ª edição 
2000 p. 206)

A realização de penhora sobre os bens necessários para pagamento da quantia exequenda e do 
acrescido equivale à prestação de garantia idónea (art. 199º n.ºs 1 e 4 CPPT)

2. No caso sob análise o argumento da depreciação dos veículos automóveis resultante da pe-
nhora, invocado pelo executado como fundamento do pedido, não configura o circunstancialismo ex-
cepcional que pudesse justificar a substituição da penhora, equiparada à prestação de garantia idónea, 
porquanto:

a) a depreciação do valor comercial dos veículos penhorados não é consequência da penhora, mas 
do inevitável decurso do tempo, após o ano da matrícula

b) o executado poderá providenciar pelas necessárias intervenções de conservação, que minorem 
o desgaste da imobilização forçada, na qualidade de fiel depositário

c) não existindo outros bens do executado susceptíveis de penhora, sendo o montante da garantia 
bancária de € 19 000,00 oferecida em substituição insuficiente para assegurar o pagamento do rema-
nescente da dívida exequenda ainda não garantida (probatório alínea G), os automóveis entregues ao 
executado seriam objecto provável de nova penhora
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d) a nova penhora a efectuar correria sério risco de insucesso, na medida em que a penhora efec-
tuada resultou da conversão de arresto judicialmente decretado, por fundado receio da diminuição da 
garantia de cobrança dos créditos tributários (probatório alínea b); art. 136º, nº1 CPPT)

CONCLUSÃO
O recurso não merece provimento.
A sentença impugnada deve ser confirmada.
Com dispensa dos vistos, dada a natureza urgente do processo, vêm os autos à conferência.
 - Fundamentação  -
4 – Questão a decidir
É a de saber se, no caso dos autos, devia ter sido admitida a substituição da penhora incidente 

sobre os veículos automóveis por garantia bancária no valor dos bens penhorados, requerida pelo 
executado

5 – Na sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria objecto do recurso foram fixados 
os seguintes factos:

a) Em 07/12/2010 foi instaurada no Serviço de Finanças de Almeirim contra o aqui reclamante 
a execução fiscal n.º 194520100102920 e apensos, por dívida de IVA dos anos de 2006 a 2009 e IRS 
dos anos de 2006 a 2008, a que acrescem juros, no valor total de 530.525,25 (fls. 1 a 5, 123 a 128 e 
129 a 135);

b) Na sequência de decisão judicial foram arrestados vários bens do reclamante, cujo arresto foi 
depois convertido em penhoras (fls. 21, 22, 32, 63 a 92, 105 e 295 a 300);

c) Entre os bens que foram arrestados encontram -se o veículo automóvel, marca Porsche, modelo 
Boxter Var:ka 12, com a matrícula 77 -81 -TR e o veículo ligeiro de mercadorias, marca Fiat, modelo 
Fiorino, com a matrícula 37 -HB -89 (cfr. fls. 112 e 113);

d) O veículo automóvel, marca Porche, com a matrícula 77 -81 -TR foi avaliado em 26/04/2011 
pelo valor de € 14.000,00 (fls. 112);

e) O veículo automóvel, marca Fiat, com a matrícula 37 -HB -89 foi avaliado em 26/04/2011 pelo 
valor de € 5.000,00 (fls. 113);

f) Por requerimento apresentado em 28/12/2010 o aqui reclamante requereu a substituição do ar-
resto dos identificados veículos pela prestação de garantia bancária a favor da Administração Tributária 
no montante de € 19.000,00 (cfr. fls. 103 e 104).

g) Sobre o requerimento referido na alínea anterior recaiu em 23/05/2011 despacho do chefe de 
Finanças com o seguinte teor «(…) Analisando os autos, verifica -se que a dívida constante nos mesmos 
não se encontra toda garantida (€629.519,83), mas apenas uma parte correspondente ao montante de 
€354.446,10, apurado face ao valor real atribuído aos bens penhorados (incluindo os veículos em causa); 
E ainda que consideremos que nos termos do art. 52.º, n.º 5 da LGT, é admitida a título excepcional, 
a substituição da garantia prestada, desde que daí não resulte prejuízo para o credor tributário e haja 
interesse legítimo na substituição, não podemos no entanto deixar de considerar o determinado nos 
n.ºs 2 e 3 do referido artigo. Assim, determino que apenas será de conceder o que agora vem solicitado 
pelo requerente/executado (levantamento da penhora dos veículos), se o mesmo proceder à entrega de 
garantia idónea, que poderá ser Bancária, como propõe, mas de modo a garantir toda a restante dívida 
exequenda, juros de mora e custas do processo, acrescida de 25% da soma daqueles valores, como 
estabelece o n.º 5 do artigo 199.º do CPPT, no prazo de 15 dias a que alude o n.º 6 daquele normativo, 
pois só deste modo, não viria a resultar prejuízo para o credor tributário e se daria igualmente cumpri-
mento ao determinado no art. 169.º do CPPT.» (fls. 144 e 145);

h) Em 08/06/2011, através do ofício 2170, datado de 31/05/2011 foi o Reclamante notificado do 
despacho referido na alínea anterior (fls. 146 e 146 verso);

i) Em 21/06/2011, o reclamante apresentou a presente reclamação (cfr. carimbo aposto a 
fls. 149).

6 – Apreciando
6.1 Da admissibilidade da substituição da penhora por garantia bancária no valor dos bens pe-

nhorados
A sentença recorrida, a fls. 370 a 378 dos autos, julgou improcedente a reclamação, mantendo a 

decisão do órgão de execução reclamada, fundamentando o decidido no disposto nos artigos 52.º n.º 1 
e 2 da Lei Geral Tributária (LGT) e 169.º e 199.º do Código de Procedimento e de Processo tributário 
(CPPT), nos termos dos quais a suspensão da cobrança da prestação tributária no processo de execu-
ção fiscal depende da prestação de garantia idónea e a idoneidade da garantia assenta no critério da 
suficiência do bem para assegurar o pagamento da quantia exequenda e acrescido e considerando que 
os bens penhorados apenas garantem € 354.446,10 do valor total da quantia exequenda que ascende a 
€ 629.519,83 e que de acordo com os factos alegados pelo reclamante, todo o seu património encontra -se 
penhorado nas execuções fiscais (cfr. sentença recorrida a fls. 376 a 378 dos autos). Mais considerou 
que mesmo que, por hipótese, fosse deferido o requerido pelo reclamante, os veículos automóvel em 
causa não estariam a salvo de uma nova penhora, por força do estatuído no artigo 169.º, n.º 2 do CPPT, 
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uma vez que não existem outros bens do executado susceptíveis de penhora e a garantia bancária de 
€ 19.0000,00 não garante o pagamento da dívida exequenda ainda não garantido, sem esquecer que 
os bens penhorados foram alvo de decisão judicial que decretou o seu arresto por fundado receio da 
diminuição de garantia de cobrança dos créditos tributários e ainda que para o efeito de garantia da 
dívida exequenda os veículos em utilização podem eventualmente deteriorar -se mais do que em caso de 
não utilização, não procedendo também o argumento da necessidade de inspecções periódicas atento o 
preceituado nos artigos 3º e 7º do Dec. -Lei n.º 554/99, de 16 de Dezembro e 168º do Código da Estrada 
(cfr. sentença recorrida a fls. 377 dos autos).

Discorda do decidido o recorrente, alegando que a douta sentença recorrida absteve -se de sindicar 
aquele acto à luz das normas legais aplicáveis à substituição da garantia, “principaliter”o disposto no 
artigo 52.º, n.º 5, da LGT, nos termos da qual a garantia poderá ser substituída quando tal não provoque 
diminuição ou perda do valor da garantia de que goze o credor tributário, sendo que o juízo a fazer -se, 
na ponderação dos interesses do credor tributário, não pode deixar de centrar -se na relação binária-
-comutativa entre duas grandezas: a garantia anterior à substituição – aí integrados os bens cuja subs-
tituição se requereu -, a existente, portanto, no momento em que é requerida a substituição; e a garantia 
que passará a existir após a substituição, não sendo de acolher o entendimento de que esse prejuízo só 
não existirá se e no caso de a dívida ser toda ela garantida. Conclui o recorrente que ao condicionar 
a substituição da garantia requerida à prestação de garantia sobre a totalidade da dívida, o Tribunal 
incorre em erro de julgamento, introduzindo, ainda que implicitamente, um requisito não previsto na 
lei como condição da substituição da garantia existente numa determinada execução, pedindo, pois a 
revogação da sentença recorrida e a procedência da reclamação (cfr. as conclusões das suas alegações 
de recurso supra transcritas).

O Excelentíssimo Procurador -Geral adjunto junto deste Supremo Tribunal no seu parecer junto aos 
autos e supra transcrito pronunciou -se no sentido de que o recurso não merece provimento, porquanto 
nos termos do n.º 5 do artigo 52.º da LGT a substituição da garantia prestada apenas é admitida em casos 
excepcionais, não sendo o caso dos autos justificativo da excepcionalidade legalmente requerida.

Vejamos.
A norma ora invocada pelo recorrente para fundamentar a sua pretensão de substituição do ar-

resto (cfr. requerimento de fls. 103 e 104 dos autos), depois convertido em penhora, pela prestação de 
garantia bancária no valor dos bens penhorados, é o n.º 5 do artigo 52.º da LGT, cuja redacção actual 
(que lhe foi conferida pela lei n.º 67 -A/2007, de 31 de Dezembro e aplicável ao caso dos autos) é do 
seguinte teor: «A garantia pode, uma vez prestada, ser excepcionalmente substituída, em caso de o 
executado provar interesse legítimo na substituição e daí não resulte prejuízo para o credor tributário» 
(sublinhados nossos).

Insurge -se o recorrente pelo facto de a sentença recorrida se ter abstido de sindicar o acto reclamado 
à luz das normas legais aplicáveis à substituição da garantia, “principaliter”o disposto no artigo 52.º, 
n.º 5, da LGT (cfr. conclusão 1.ª das suas alegações de recurso), norma esta que, alega, deve ser inter-
pretada no sentido, correspondente ao seu texto, de que a garantia poderá ser substituída quando tal 
não provoque diminuição ou perda do valor da garantia de que goze o credor tributário (cfr. conclusão 
2.ª das suas alegações de recurso).

Entendemos também nós que a invocada norma deve ser interpretada no sentido correspondente 
ao seu texto, daí que, com RUI DUARTE MORAIS (cfr. A Execução Fiscal, Coimbra, Almedina, 2005, 
p. 85 e nota 185 de p. 87), entendamos que quando o legislador, no n.º 5 do artigo 52.º da LGT, prevê a 
possibilidade de excepcionalmente ser admitida a substituição da “garantia prestada”, se refere apenas 
às garantias que tenham sido prestadas pelo executado, e não também à concretização, por iniciativa 
do credor, em bens certos e determinados, da garantia geral de cumprimento das obrigações que cons-
titui o património do devedor, razão pela qual o preceito não abrangerá na sua previsão a penhora, 
pelo facto de a penhora não ser propriamente uma garantia – pelo menos no sentido estrito em que o 
termo é utilizado no art. 52.º da LGT, o qual parece remeter directamente para o art. 199.º do CPPT 
 -, não ser prestada pelo executado mas ser, antes do mais, um meio que a própria lei põe ao serviço 
do exequente, o primeiro passo no processo de pagamento coercivo obtido através do património do 
devedor e que só “acidentalmente”, até à alienação deste, funciona como garantia do crédito (cfr. RUI 
DUARTE MORAIS, op. cit., p. 85).

Não pode, pois, legitimamente pretender -se substituir a penhora incidente sobre os veículos au-
tomóveis por garantia bancária no valor dos bens penhorados ao abrigo do n.º 5 do artigo 52.º da LGT, 
pois que a invocada norma não abrange na sua previsão senão as garantias prestadas pelo executado 
para suspender a execução.

O facto de não considerarmos abrangida pela previsão do n.º 5 do artigo 52.º da LGT a substituição 
de bens penhorados por garantia bancária, não significa, porém, que tal substituição esteja legalmente 
vedada.

Nem o está no actual processo executivo comum (cfr. a possibilidade de requerer, em oposição 
à penhora, a substituição da penhora por caução idónea que igualmente garanta os fins da execução, 
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prevista no n.º 6 do artigo 834.º do Código de Processo Civil), nem o está também na execução fiscal, 
onde, como diz RUI DUARTE MORAIS (op. cit., p. 78), vigora um princípio geral de equivalência da 
caução, penhora e outras garantias idóneas, como a hipoteca (uma vez que, na presença de qualquer 
uma delas, a execução se suspende até á decisão da oposição deduzida).

Contudo, para que tal substituição possa ser aceite, prossegue o mesmo autor (op. cit., p. 77), 
ponto é que a garantia em causa cubra a totalidade do crédito exequendo e acrescido, atenta a previsí-
vel duração do processo, pois que apenas a garantia da totalidade da dívida exequenda controvertida e 
acrescido garantem a suspensão da execução até à decisão do pleito.

A sentença recorrida que assim julgou não merece, pois, censura, estando o recurso votado ao 
insucesso.

 - Decisão  -
7  - Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do 

Supremo Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso, conformando a sentença recorrida.
Custas pelo recorrente.

Lisboa, 7 de Dezembro de 2011. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Francisco Rothes — Va-
lente Torrão. 

 Acórdão de 7 de Dezembro de 2011.

Assunto:

Execução fiscal. Actos praticados pelo órgão de execução fiscal. Actos judiciais. Co-
nhecimento em substituição.

Sumário:

 I —  Aos actos (necessariamente sem carácter jurisdicional) praticados pela AT no 
âmbito da execução fiscal enquanto mera “auxiliar” na prossecução do escopo 
judicial da execução – actos que não convocam a sua qualidade de exequente/cre-
dora e, por isso, não têm natureza administrativa tributária –, são aplicáveis, não 
as regras que regulam os actos administrativos tributários, mas antes as regras 
do CPC, que constitui a lei subsidiária em sede de processo de execução fiscal, 
como decorre da alínea e) do art. 2.º do CPPT.

 II —  Consequentemente, a esses actos não pode aplicar -se nem a doutrina do acto con-
firmativo nem as regras que regulam a fundamentação dos actos administrativos, 
sem prejuízo de lhe poderem ser aplicáveis as regras que regulam o caso julgado 
e a fundamentação das decisões judiciais.

 III —  O Supremo Tribunal Administrativo, ainda que revogue a decisão em consequência 
da qual foi considerada prejudicada alguma questão, não pode conhecer dessa 
questão ao abrigo do n.º 2 do art. 715.º do CPC se o tribunal a quo não fixou a 
factualidade pertinente para o conhecimento da mesma.

Processo n.º:1054/11 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Zheng Hongbo.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Francisco Rothes.

1. RELATÓRIO

1.1 Zheng Hongbo (adiante Executado, Reclamante ou Recorrido), invocando o disposto no 
arts. 276.º e 278.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT), reclamou junto do Juiz 
do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto da decisão do Chefe do Serviço de Finanças de Vila do 
Conde que lhe indeferiu o pedido de dispensa de garantia formulado em ordem a obter a suspensão da 
execução fiscal que contra ele aí corre termos na sequência da impugnação judicial que deduziu contra 
a liquidação que deu origem à dívida exequenda.

1.2 A Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto julgou a reclamação procedente e, em 
consequência, anulou o acto reclamado.
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Para tanto, em síntese,
• começou por salientar que o acto reclamado não é meramente confirmativo de acto anterior, 

como sustentou a Fazenda Pública, pois, para além de ser duvidoso que a doutrina do acto confirmativo 
se possa aplicar relativamente a um acto cuja natureza administrativa não é pacífica, a verdade é que 
enquanto o acto que esta sustenta ser o confirmado se pronunciou sobre o pedido de dispensa da garantia 
que o Executado formulou antes da penhora, o acto contra o qual foi deduzida a presente reclamação 
decidiu o pedido de dispensa de garantia efectuado após a penhora;

• pelo mesmo motivo de considerar que o acto reclamado não é confirmativo de acto anterior, 
também julgou improcedente a invocada excepção da caducidade do direito de reclamar, que assentou 
no pressuposto de que a contagem do prazo se devia fazer a partir da notificação daquele primeiro acto;

• depois, conhecendo do invocado vício de falta de fundamentação (com prioridade sobre o 
conhecimento do erro sobre os pressupostos de facto, também invocado pelo Reclamante), julgou -o 
procedente com uma dupla motivação quanto ao pedido de dispensa de garantia:

 - o indeferimento não pode ser fundamentado com base no despacho que decidiu o anterior pe-
dido de dispensa de garantia (1), porque entre ambos os pedidos e correspondentes decisões ocorreu a 
penhora e, assim, «as circunstâncias de facto subjacentes à prestação de garantia não são as mesmas, 
pelo que não pode aquele despacho ser fundamento do novo indeferimento» (2);

 - o acto reclamado limita -se a afirmar, sem justificar minimamente, que a penhora efectuada não 
é suficiente para garantir a dívida exequenda;

• ainda quanto ao vício de falta de fundamentação, mas relativamente àquilo que considerou ser o 
pedido subsidiário formulado no requerimento, considerou que a mera determinação «que o reclamante 
seja informado sobre as garantias a prestar nos termos do artigo 199.º do CPPT» não dá resposta cabal 
ao requerido por ele, não lhe permitindo ficar esclarecido quanto aos motivos do indeferimento desse 
seu pedido.

1.3 A Fazenda Pública (adiante também Recorrente) não se conformou com essa sentença e dela 
interpôs recurso para o Tribunal Central Administrativo Norte, apresentando com o requerimento de 
interposição do recurso as respectivas alegações, que resumiu em conclusões do seguinte teor:

«
A. A douta sentença padece erro de julgamento de facto que determinou a errada aplicação do 

direito, em violação, nomeadamente, do disposto nos art.ºs 276º e 277º do CPPT, art.º 77º da LGT e 
art. 125º do CPA.

B. A douta sentença, para firmar a sua decisão, começa por analisar as questões prévias que foram 
levantadas quer pela Fazenda Pública quer pelo Ministério Público, como a verificação da idoneidade do 
acto reclamado para ser objecto de reclamação por o mesmo ser meramente confirmativo de outro.

C. Assim e quanto a estas questões começa o tribunal a quo por entender que os pressupostos 
de facto do primeiro indeferimento (em 08.07.2010) da dispensa da prestação da garantia não são os 
mesmos do segundo indeferimento (em 09.12.2010), pois entre os dois ocorreu a penhora do imóvel,

D. donde o acto reclamado não é um acto confirmativo do acto com data de 09.12.2010.
E. Ora, ao contrário do que entende o douto tribunal recorrido, a penhora do imóvel em nada 

altera as circunstâncias que motivaram o OEF para indeferir a pretensão do reclamante à isenção de 
prestação de garantia,

F. uma vez que aquele apresenta um valor patrimonial tributário que fica muito aquém dos ónus 
resultantes da hipoteca que sobre ele já recaía antes da penhora,

G. donde aquela penhora não interfere com a necessidade do reclamante prestar garantia tal como 
já anteriormente à sua realização tinha sido configurado do processo.

H. Assim, o segundo indeferimento é confirmativo do primeiro, pois o que está em causa em 
ambos é o pedido de isenção de prestação de garantia, pedido esse que é o mesmo, apresenta -se com 
o essencial do circunstancialismo e pressupostos relevantes já delineados,

I. com existência, ou sem ela, da penhora do imóvel, porque o que o reclamante sempre pretendeu 
foi que lhe fosse reconhecido o direito à isenção de prestação de garantia.

J. A penhora entretanto realizada não traz nenhum dado substancial novo, modificativo da relação 
adjectiva revelada pela execução decisivo para a concessão de isenção ou dispensa de garantia,

K. afigurando -se um acto que no trâmite da execução em nada altera o fundo da questão de isenção 
ou dispensa de garantia e consequente suspensão do processo, até porque, como é expressamente dito 
no despacho do OEF de 18.11.2010, do qual o reclamante não reagiu, o imóvel penhorado não tem 
qualquer valor que permita garantir a divida,

L. acto de penhora, diga -se, realizado na sequência da tramitação normal e legalmente progra-
mada de um processo de execução fiscal, pois como refere o n.º 1 do art. 215º do CPFT “Findo o prazo 
posterior à citação sem ter sido efectuado o pagamento procede -se à penhora”, não se assumindo, no 
caso, como diligência que altere a situação que previamente já existia.
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M. A douta sentença considera ainda que, por não ser o acto reclamado meramente confirmativo de 
um anterior, nos termos já aqui vistos, tal afecta o conhecimento da excepção de caducidade do direito 
de impugnar invocado pela Fazenda Pública na sua contestação, improcedendo a apelada excepção.

N. No entanto, como demonstrou a Fazenda Pública, o acto reclamado é meramente confirmativo 
do acto de 08.07.2010 no sentido de que não é o acto reclamado que afecta os direitos e interesses 
legítimos protestados pelo reclamante, ao invés do que se afirma na sentença recorrida,

O. donde a lesividade que o reclamante invoca para suportar o direito ao uso do processo de 
reclamação previsto no art. 276º do CPPT já teria ocorrido àquela data,

P. pelo que, não tendo o reclamante feito uso, no prazo legalmente imposto do meio processual 
adequado para reagir contra o acto, alegadamente lesivo, aquele firmou -se na ordem jurídica como 
caso decidido.

Q. O procedimento administrativo ou o processo judicial é composto por fases sequenciais, logi-
camente encadeadas, pelo que a omissão da prática de um qualquer acto correspondente a uma certa 
fase retira a faculdade de o praticar numa outra.

R. Pelo que, in casu, não tendo o reclamante, no andamento do processo de execução fiscal, reagido 
no prazo devido de acto que se deve considerar originariamente lesivo, não pode vir, mais à frente, por 
apelo ao mesmo enquadramento jurídico/fáctico, repor a falta de prática de um acto, que no tempo e 
nas circunstâncias próprias e adequadas, omitiu.

S. Assim, entende a Fazenda Pública que, quando o reclamante apresenta a reclamação judicial, 
em 28.12.2010, surgida na sequência do acto praticado pelo OEF em 09.12.2010, já há muito havia 
precludido o direito ao uso daquele meio processual, na medida em que, como vimos, o acto lesivo 
ocorreu com o despacho de 08.07.2010, devendo o prazo de 10 [dias] para reagir judicialmente contar-
-se a partir desta data.

T. Entende ainda a Fazenda Pública que, caso não se afira a lesividade pelo acto indicado nos 
termos expostos, ela sempre se verificará em relação ao acto subsequente.

U. Assim, em 18.11.2010 o OEF, na sequência do pedido do reclamante para, face à penhora do 
imóvel, suspender a execução, considerou que o valor do imóvel para efeitos de garantia é o seu valor 
patrimonial abatido dos ónus que sobre eles estejam registados,

V. valor patrimonial que era de €199.606,88. sendo os ónus que incidiam sobre o imóvel de 
€ 250.360,00, cfr. informação que resulta dos autos,

W. pelo que decidiu que o imóvel penhorado não tinha valor para garantir a dívida.
X. Donde, atendendo à pretensão sempre manifestada do reclamante no sentido de obter a isenção 

da prestação da garantia, este deveria ter reagido, senão antes, deste despacho, na medida em que o 
imóvel penhorado não tinha valor que permitisse garantir a dívida, atendendo aos ónus que lhe recaiam, 
redundando afinal numa diligência estéril do ponto de vista da cobrança,

Y. levando o OEF a reiterar a pronúncia no sentido de indeferir o pedido de suspensão da execução, 
uma vez que, tal como até aí, a dívida não se encontrar garantida.

Z. Por fim, vem a douta sentença decidir julgar procedente a reclamação perante a manifesta falta 
de fundamentação do acto objecto da presente reclamação.

AA. E alega para o efeito que o despacho reclamado indefere o pedido principal de dispensa da 
prestação de garantia invocando dois fundamentos: o despacho anterior de indeferimento do mesmo 
pedido (datado de 08.07.201.0) e a insuficiência do valor do imóvel penhorado para garantia da dívida,

BB. considerando que o OEF considerou o despacho de 08.07.2010 um fundamento para o novo 
indeferimento.

CC. Ora, salvo o devido respeito, o douto tribunal fez uma leitura incorrecta do despacho de 
09.12.2010.

DD. Assim, daquele despacho resulta que o OEF mantém todas as decisões de indeferimento 
anteriormente proferidas em matéria de garantias, incluindo, claro, a de 08.07.2010,

EE. decisões várias, como se comprova dos factos dados como provados pelo tribunal a quo, e 
que foram promovidas em datas distintas,

FF. mas tendo sempre por base o pedido de dispensa de prestação de garantia e consequente 
suspensão da execução fiscal.

GG. Assim, na decisão de indeferimento foram consideradas as decisões tomadas ao longo do 
processo e que versavam sobre o mesmo pedido, objecto e fundamentos, nomeadamente para efeitos 
do art. 56º, nº2, alínea a), da LGT, e que foram, em devido tempo, notificadas ao reclamante, ficando -se 
o despacho reclamado pela confirmação do já decidido,

HH. decisões que aquele, como já vimos, aceitou, deixando consolidar na ordem jurídica as razões 
do indeferimento oportuno da pretensão da dispensa da prestação de garantia.

II. Quanto ao dito na douta sentença de o despacho reclamado ser conclusivo no sentido da in-
suficiência do valor do imóvel penhorado para a garantia da dívida, e de não apresentar as premissas 
susceptíveis de levar a tal conclusão.
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JJ. como vimos no ponto anteriores, o despacho remete para decisões já anteriormente proferidas 
e que foram notificadas ao reclamante, mormente a decisão proferida em 18.11.2010,

KK. onde é cabalmente informado o reclamante de que, sendo o VPT do imóvel de € 199.666,88 
e incidindo sobre o mesmo ónus no valor de € 250.360,00,

LL. e que sendo o valor do imóvel para efeitos de garantia o seu VPT abatido dos ónus, aquele 
não tem valor que lhe permita garantir a dívida.

MM. Ora, a justificação da insuficiência do valor do imóvel penhorado é terminantemente salien-
tada no despacho de 18.11.2010, tal como se expôs, informação que a douta sentença sequer pondera 
para decidir esta questão como decidiu.

NN. Quanto ao pedido subsidiário entende o douto tribunal recorrido que o OEF não deu res-
posta cabal ao requerido pela reclamante, de modo a esclarecer um eventual indeferimento desse seu 
pedido.

OO. Ora, assim não se pode entender.
PP. O OEF ao mandar informar o reclamante de que as garantias a prestar são as previstas no 

art. 199º do CPPT está a remetê -lo para a norma tributária que prevê quais as garantias que o legislador 
considera como idóneas para efeitos da obtenção da suspensão da execução fiscal,

QQ. donde, se o reclamante, dando cumprimento ao estatuído na norma indicada, indicasse uma 
garantia idónea dentre as que a lei admite, colocar -se -ia em condições mais favoráveis de o OEF deferir 
o pedido, porque umas de tais garantias estaria sujeita a uma menor precariedade ou discricionariedade 
na sua aceitação.

RR. Ao invés, e contraditoriamente ao argumentado no requerimento de 07.07.2010. em que 
manifesta um conhecimento suficiente das possíveis garantias a prestar a propósito do pedido da sua 
dispensa,

SS. não tem cabimento requerer ao OEF que sugira ao reclamante, em abstracto uma ou algumas 
formas de garantia a prestar, até porque ninguém melhor que o reclamante conhece sua a situação 
económica e financeira para ajuizar da conveniência de uma ou outra forma de garantia

TT. Como tal, o despacho reclamado, remetendo para os termos da lei, não padece da falta de 
fundamentação apontada.

Nestes termos, deve ser dado provimento ao presente recurso, revogando -se a douta decisão 
recorrida, com as legais consequências».

1.4 O recurso foi admitido a subir imediatamente, nos próprios autos e com efeito suspensivo.
1.5 O Reclamante não contra alegou.
1.6 O Tribunal Central Administrativo Norte declarou -se incompetente em razão da hierarquia, 

declarando que a competência para conhecer do presente recurso é do Supremo Tribunal Administrativo, 
ao qual os autos foram remetidos a requerimento da Recorrente.

1.7 Recebidos os autos neste Supremo Tribunal Administrativo, foi dada vista ao Ministério Público 
e o Procurador -Geral Adjunto emitiu parecer no sentido de que seja concedido provimento ao recurso, 
remetendo para a posição assumida pelo Representante do Ministério Público junto do Tribunal Central 
Administrativo Norte e que, em síntese, sustentou o seguinte:

 - o despacho do Chefe do Serviço de Finanças de Vila do Conde ora reclamado «tem os mesmos 
contornos fácticos e jurídicos daquele que foi proferido pelo mesmo órgão do PEF em 8.07. 0102» 
pois «[a]mbos os actos têm por objecto a apreciação do pedido de dispensa de prestação de garantia» 
e, concordando -se que seja duvidoso que o pedido de dispensa de prestação de garantia dê origem a um 
procedimento administrativo, a verdade é que a decisão de 8 de Julho de 2010 se consolidou na ordem 
jurídica, motivo por que, se não pela natureza confirmativa da segunda decisão, por força do «efeito do 
caso julgado quanto à decisão de mérito do pedido de isenção de prestação de garantia» sempre «será 
de concluir pela inadmissibilidade da presente reclamação»; se assim não se entender,

 - não se verifica a falta de fundamentação que determinou a procedência da reclamação uma 
vez que a decisão reclamada remete para a anterior decisão de indeferimento do pedido de dispensa 
de garantia, resultando que «perante sucessivos pedidos de dispensa de garantia, o fundamento para 
o respectivo indeferimento foi sempre a falta de prova sobre a alegada inexistência de bens penhorá-
veis»; por outro lado, «não será a falta de pronúncia sobre o pedido subsidiário, consubstanciado na 
sugestão de outro meio de garantia, que relevará para a falta de fundamentação do acto reclamado» uma 
vez que «[o]s meios e formas de prestação de garantia estão indicados na lei» e ao órgão de execução 
fiscal «não cabe a obrigação legal de apreciar o pedido subsidiário, pelo que a não pronúncia, sendo 
legal, não pode constituir omissão de fundamentação do acto reclamado»; a ser concedido provimento 
ao recurso apenas quanto a este segundo fundamento invocado (relativo à falta de fundamentação do 
acto reclamado),

 - não é possível conhecer do invocado vício de violação de lei por falta de fixação da pertinente 
base factual, impondo -se a baixa do processo à 1.ª instância para esse efeito.

1.8 Dispensaram -se os vistos dos Juízes adjuntos, atento o carácter urgente do processo.
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1.9 As questões suscitadas pela Recorrente são as de saber se a sentença recorrida fez correcto 
julgamento quando considerou que,

 - o acto reclamado é susceptível de impugnação judicial, o que passa por indagar se o mesmo é 
meramente confirmativo de acto anterior ou, pelo menos, se está a coberto do caso decidido formado 
por anterior decisão proferida no mesmo processo (cfr. conclusões B) a Y));

 - o acto reclamado enferma de falta de fundamentação, quer por não justificar por que indeferiu 
o pedido de dispensa de garantia (cfr. conclusões Z) a MM)), quer por não dar resposta ao pedido de 
informação sobre os demais meios de prestar garantia (cfr. conclusões NN) a TT)).

2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1 DE FACTO
A sentença recorrida efectuou o julgamento da matéria de facto nos seguintes termos:
«Para a decisão da causa, resultam provados os seguintes factos, por ordem lógica e cronoló-

gica:
1. Em 23.05.2010, foi instaurado o processo de execução fiscal com o n.º 1902 2010 01019058 

contra o reclamante para pagamento da quantia de € 155.351,46, respeitante a liquidação adicional de 
IVA e juros compensatórios.

2. Em 28.05.2010, o reclamante assinou aviso de recepção relativo a “Citação” que lhe foi en-
viada pelo Serviço de Finanças de Vila do Conde, por referência ao processo de execução fiscal acima 
referido  - cfr. fls. 4 dos autos.

3. Em 11.06.2010, deu entrada no Serviço de Finanças de Vila do Conde requerimento do recla-
mante pedindo, no âmbito do processo de execução fiscal em causa, a sua notificação “(...) do valor 
e prazo exacto da garantia a apresentar com vista à imediata suspensão do processo (...)” - cfr. fls. 5 e 
6 dos autos.

4. Em 14.06.2010, foi dirigido ao reclamante, no âmbito do processo de execução fiscal em causa, 
o oficio n.º 7154/1902 -30 do Serviço de Finanças de Vila do Conde, sob o “Assunto: notificação do valor 
da garantia”, com o seguinte teor: “Em resposta ao requerimento apresentado em 11 de Junho de 2010, 
informo que o valor da garantia a aprestar no processo de execução fiscal n.º 1902 2010 01019058, é 
de 160. 238,12 €(...).” - cfr. fls. 7 dos autos.

5. Em 07.07.201 0, deu entrada no Serviço de Finanças de Vila do Conde requerimento do re-
clamante pedindo, no âmbito do processo de execução fiscal em causa, a “(...) dispensa da prestação 
da garantia com os seguintes fundamentos: 1. O executado tem como único meio de subsistência os 
rendimentos do trabalho que aufere de acordo com o que consta das suas declarações de rendimentos. 
2. Em face desse facto, o requerente não dispõe dos meios económicos ou patrimoniais necessários à 
prestação de uma garantia bancária ou equivalente, suficiente para caucionar a quantia aqui em execu-
ção. 3. Por outro lado, não pode prestar outro tipo qualquer de garantia, sob pena de sofrer um prejuízo 
irreparável. 4. Esta impossibilidade não se deve a qualquer comportamento ou atitude sua, mas a factores 
externos, nomeadamente a grave crise que afecta o país. (...)” - cfr. fls. 5 e 6 dos autos.

6. Em 08.07.2010, foi emitida “Informação” pelo Serviço de Finanças de Vila do Conde, por 
referência ao requerimento apresentado pelo reclamante em 07.07.2010, com o seguinte teor “(...) 
informo que, efectuada consulta à base de dados, se verifica que:  - O contribuinte é sócio da sociedade 
Usmart Zheng, Importação e exportação, Lda, desde 2006;  - O contribuinte é proprietário do prédio 
inscrito na matriz urbana sob o artigo 1521, fracção D, da freguesia de Carnide, concelho de Lisboa. 
(…)”  - cfr. fls. 10 dos autos.

7. Em 08.07.2010, sobre a “Informação” da mesma data, recaiu “Despacho” do Chefe do Serviço 
de Finanças de Vila do Conde com o seguinte teor “Face à informação supra e uma vez que não foi 
provada a insuficiência de bens penhoráveis, não estão reunidos os pressupostos do n.º 4 do artigo 52.
º da Lei Geral Tributária e n.º 3 do artigo 199º do CPPT, pelo que indefiro o pedido de dispensa da 
prestação de garantia.” - cfr. fls. 10 dos autos.

8. Em 09.07.2010, foi dirigido ao reclamante, no âmbito do processo de execução fiscal em causa, 
o ofício n.º 8160/1902 -30 do Serviço de Finanças de Vila do Conde, sob o “Assunto: indeferimento de 
dispensa de prestação de garantia”, com o seguinte teor: “Em resposta ao solicitado no requerimento 
apresentado a 7 de Julho de 2010, fica V. Exa. notificado que, uma vez que não foi provada a insu-
ficiência de bens penhoráveis, não estão reunidos os pressupostos contidos no n.º 4 do artigo 52º da 
Lei Geral Tributária e do n.º 3 do artigo 199º do Código de Procedimento e Processo Tributário, foi 
indeferido o pedido de dispensa de prestação de garantia. A falta de apresentação da citada garantia 
implica o prosseguimento dos autos (...).”  - cfr. fls. 11 dos autos.

9. Em 14.07.2010, o reclamante assinou aviso de recepção referente ao ofício datado de 
09.07.2010  - cfr. fls. 11 (verso).

10. Em 03.08.2010, deu entrada no Serviço de Finanças de Vila do Conde requerimento do 
reclamante, por referência ao processo de execução fiscal n.º 1902 2010 01019058 e ao processo de 
contra -ordenação fiscal com o n.º 1902 2009 06053130 com o seguinte teor: “(...) Vem a este serviço 
de finanças dar conhecimento que deu entrada no Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, no passado 
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dia 27 de Julho, impugnação judicial das liquidações de IVA e juros compensatórios que lhes deram 
origem, com o que requer, nos termos da lei a suspensão dos mencionados processos até ao trânsito 
em julgado da decisão que lhes ponha termo. (...)”  - cfr. fls. 12 dos autos.

11. Em 06.08.2010, foi efectuada penhora sobre a fracção B do prédio urbano sito na Rua José 
Farinha, n.º 40, propriedade do reclamante, para garantia do pagamento da quantia exequenda de 
€ 163.345,14  - cfr. fls. 46 a 56 dos autos.

12. Em 25.10.2010, deu entrada no Serviço de Finanças de Vila do Conde requerimento do re-
clamante, por referência ao processo de execução fiscal n.º 1902 2010 01019058, com o seguinte teor 
“(...) Tendo sido notificado da penhora efectuada no referido processo de execução fiscal, vem (...) 
expor a V. Exª o seguinte. 1. A divida exequenda respeita a liquidação adicional de IVA e juros compen-
satórios respectivos relativamente às quais foi apresentada a 27 de Julho último, impugnação judicial 
(...). 2. Assim sendo, em face do valor do bem penhorado de acordo com a notificação acima recebida, 
encontra -se integralmente garantida a dívida exequenda e acrescido, 3. Termos em que deverá, de ora 
em diante, suspender -se o processo de execução fiscal até decisão final do processo judicial interposto 
relativamente à legalidade da dívida exequenda. (…)”.  - cfr. fls. 58 dos autos.

13. Em 28.10.2010, foi emitida “Informação” pelo Serviço de Finanças de Vila do Conde, por 
referência ao requerimento apresentado pelo reclamante em 25.10.2010, com o seguinte teor “(...) 
informo que:  - Em 14 de Junho foi notificado para apresentar garantia no valor de 160.238,12 euros, o 
que não fez  - Em 27 de Agosto de 2010, foi penhorado no SIPA um imóvel de valor patrimonial igual 
a 199.666,88 euros.  - O mesmo imóvel encontra -se onerado em 250.360,00 euros.  - Não se encontra 
garantido o processo. (…)”  - cfr. fls. 71 dos autos.

14. Em 28.10.2010, sobre a “Informação” da mesma data, recaiu “Despacho” do Chefe do Ser-
viço de Finanças de Vila do Conde com o seguinte teor “A notificar o contribuinte do indeferimento 
do pedido de suspensão e apresentação de garantia de forma a suspender o processo (...).”  - cfr. fls. 71 
dos autos.

15. Em 02.11.2010, foi dirigido ao reclamante, no âmbito do processo de execução fiscal em causa, 
o ofício n.º 12332/1902 -30 do Serviço de Finanças de Vila do Conde, sob o “Assunto: notificação de 
despacho”, com o seguinte teor “Junto tenho a honra de enviar cópia de despacho de indeferimento do 
pedido de suspensão do processo efectuado a 25 de Outubro de 2010 (...).” - cfr. fls. 72 dos autos.

16. Em 04.07.2010, o reclamante assinou aviso de recepção referente ao ofício datado de 02.11.2010 
 - cfr. fls. 72 (verso) dos autos.

17. Em 16.11.2010, deu entrada no Serviço de Finanças de Vila do Conde requerimento do recla-
mante, por referência ao processo de execução fiscal n.º 1902 2010 01019058, com o seguinte teor “(...) 
Tendo sido notificado do Despacho do órgão de execução fiscal, junto ao ofício n.º 12332/1902 -30, 
de 02 de Novembro de 2010 (...) vem (...) expor e requerer a V. Exa. o seguinte. (...) nos termos do 
artigo 37.º do CPPT, a notificação da fundamentação clara e inequívoca do despacho acima identifi-
cado, incluindo, bem assim, a clarificação das conclusões que dele deve o executado retirar. (...)”  - cfr. 
fls. 73 e 74 dos autos.

18. Em 18.11.2010, relativamente ao requerimento de 16.11.2010, foi emitido “Despacho” pelo 
Chefe do Serviço de Finanças de Vila do Conde com o seguinte teor “Nos termos das normas legais em 
vigor, o valor do imóvel para efeitos de garantia é o seu valor patrimonial abatido dos ónus que sobre 
ele estejam registados Tendo por base este princípio, o imóvel já penhorado não tem valor que permita 
garantir a dívida, pelo que indefiro o pedido (...).” - cfr. fls. 75 dos autos.

19. Em 19.11.2010, foi dirigido ao reclamante, no âmbito do processo de execução fiscal em causa, 
o ofício n.º 13331/1902 -30 do Serviço de Finanças de Vila do Conde, sob o «Assunto: indeferimento de 
pedido”, com o seguinte teor: “Em resposta ao solicitado no requerimento apresentado a 17 de Novem-
bro de 2010, fica V. Exa. notificado que, por despacho do Chefe de Finanças e nos termos das normas 
legais em vigor, o valor do imóvel para efeitos de garantia é o seu valor patrimonial abatido dos ónus 
que sobre ele estejam registados. Tendo por base este princípio, o imóvel penhorado não tem valor que 
permita garantir a dívida, pelo que foi indeferido o seu pedido, mantendo -se o valor da garantia de que 
foi notificado em 16 de Junho, de 160.238,12 euros. A falta de apresentação da citada garantia implica 
o prosseguimento dos autos. (...).”  - cfr. fls. 76 dos autos.

20. Em 28.11,2010, o reclamante assinou aviso de recepção referente ao ofício datado de 
19.11.2010 - cfr. fls. 76 (verso) dos autos.

21. Em 07.12.2010, deu entrada no Serviço de Finanças de Vila do Conde requerimento do recla-
mante, por referência ao processo de execução fiscal n.º 1902 2010 01019058, com o seguinte teor: “(...) 
Tendo sido notificado do ofício n.º 13331/1902 -30, de 19 de Novembro de 2010 (...) vem (...) expor e 
requerer a V. Exa. o seguinte. (...) 14. Encontrando -se o executado impossibilitado de obter ou prestar 
qualquer outra garantia, para além da já penhorada casa de família, 15. Tendo este valor suficiente para, 
em situação de mercado e numa hipótese de improcedência da impugnação instaurada, poder garantir 
a totalidade da dívida e acrescidos, 16. Vem o executado requerer a V. Exas. a dispensa, nos termos da 
lei de prestação de outra garantia para além da já existente penhora, pois que se encontram inequivo-
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camente preenchidos os requisitos para tal impostos pelo n.º 4 do artigo 52º da LGT, ou em alternativa 
e caso assim se não entenda, 17. A sugestão de outro meio idóneo e materialmente exequível para o 
executado de se obter o objectivo pretendido de suspender o processo de cobrança coerciva da dívida 
em disputa judicial (...)” - cfr. fls. 79 e 80 dos autos.

22. Em 09.12.2010, relativamente ao requerimento de 07.12.2010, foi emitido “Despacho” pelo 
Chefe do Serviço de Finanças de Vila do Conde com o seguinte teor “Uma vez que, por meu despacho 
de 08/07/2010, foi indeferido o pedido de dispensa da prestação de garantia e que o valor do imóvel 
penhorado não é suficiente para a garantia da dívida, mantenho todas as decisões de indeferimento 
anteriormente proferidas em matéria de garantias. Quanto à sugestão de outro meio idóneo, informe -se 
o executado que as garantias a prestar são as previstas no artigo 199º do CPPT. Notifique a mandatária 
(...).” - cfr. fls. 81 dos autos.

23. Em 13.12.2010, foi dirigido ao reclamante, no âmbito do processo de execução fiscal em 
causa, o ofício n.º 14080/1902 -30 do Serviço de Finanças de Vila do Conde, sob o “Assunto: indeferi-
mento de dispensa de prestação de garantia”, contendo o teor do despacho de 09.12.2010  - cfr. fls. 83 
dos autos.

24. Em 15.12.2010, o reclamante assinou aviso de recepção referente ao ofício datado de 
13.12.2010 - cfr. fls. 82 (verso) dos autos.

25. Em 27.12.2010, o reclamante enviou, por fax, para o Serviço de Finanças de Vila do Conde 
a petição da presente reclamação  - cfr. fls. 84 dos autos.

Não se provaram quaisquer outros factos para além dos referidos».
2.2 DE DIREITO
2.2.1 DA IMPUGNABILIDADE DA DECISÃO RECLAMADA
A primeira questão que cumpre apreciar e decidir é a que respeita à inimpugnabilidade do acto 

reclamado, questão que foi também invocada pela Fazenda Pública na contestação, a nosso ver menos 
correctamente, sob a óptica da caducidade do direito de reclamar.

Sustenta a Recorrente, como tinha já feito na contestação, que o acto reclamado não é susceptível 
de reclamação porque é um acto meramente confirmativo de acto anterior contra o qual o Executado não 
reagiu. Isto, porque entende que o Serviço de Finanças de Vila do Conde tinha já decidido requerimento 
de dispensa de prestação de garantia anteriormente apresentado e que, apesar do Executado ter de novo 
feito tal pedido após a realização da penhora, esta «em nada altera as circunstâncias que motivaram o 
OEF para indeferir a pretensão do reclamante à isenção da prestação de garantia» (cfr. conclusão E.).

A Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto não atendeu essa invocação. Primeiro, 
começou – e bem, dizemo -lo desde já – por, louvando -se num acórdão do Tribunal Central Adminis-
trativo Norte, questionar a possibilidade de utilizar a doutrina do acto confirmativo para justificar a 
inimpugnabilidade de reclamar judicialmente da decisão do órgão de execução fiscal de indeferimento 
do pedido de dispensa de prestação de garantia por não ser pacífico que se possa configurar que esse 
pedido dá origem a procedimento administrativo.

Apesar disso, resolveu avançar no sentido da averiguação da natureza do acto reclamado como 
confirmativo; e concluiu pela negativa com o fundamento de que, pressupondo o acto confirmativo a 
manutenção dos pressupostos de facto e de direito em que se baseou o acto confirmado, no caso sub 
judice, entre as decisões do primeiro e do segundo pedidos de dispensa de prestação de garantia (que a 
Fazenda Pública sustenta constituírem o acto confirmado e confirmativo, respectivamente), ocorreu um 
facto  - a penhora  - que constitui pressuposto do segundo pedido. Assim, concluiu, no que a esta questão 
respeita, que «os pressupostos de facto do primeiro indeferimento da dispensa de prestação de garantia 
(em 08.07.2010, anterior à penhora) não são os mesmos do segundo indeferimento, correspondente 
ao acto reclamado (posterior à penhora)» e, daí, que inexiste o referido obstáculo à impugnabilidade 
do acto reclamado.

A Recorrente discorda deste entendimento.
Em síntese, afirma que não podem subsistir dúvidas quanto à natureza do acto reclamado como 

acto confirmativo do acto praticado em 8 de Julho de 2010 e que, não tendo o Executado reagido contra 
este acto, que se firmou na ordem jurídica como caso decidido, não pode agora reclamar do acto que 
se limitou a confirmá -lo.

Desde logo, afigura -se -nos que a Recorrente incorre num erro manifesto na caracterização de um 
acto como confirmativo.

Na verdade, como bem salientou a Juíza do Tribunal a quo, um acto só pode considerar -se como 
confirmativo se se mantiverem os pressupostos de facto e de direito em que se baseou o acto confir-
mado: «A relação de confirmatividade entre dois actos administrativos pressupõe, além do mais, que 
se mantenham inalteradas, entre a prolação do primeiro e a prática do segundo, as circunstâncias de 
facto e de direito» (3).

Ou seja, só terá natureza confirmativa o acto que, emanado da mesma entidade, e dirigido ao 
mesmo destinatário, apresenta objecto e conteúdo idênticos, limitando -se a repetir a anterior decisão 
perante idênticos pressupostos de facto e de direito.
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Ora, na situação sub judice nunca poderia afirmar -se a identidade dos pressupostos de facto porque, 
como bem ficou dito na sentença recorrida, entre um acto e outro se verificou uma alteração desses 
pressupostos, qual seja a realização da penhora.

Pretende a Recorrente desvalorizar tal facto, com a argumentação de que a penhora «em nada altera 
as circunstâncias que motivaram o OEF para indeferir a pretensão do reclamante à isenção da prestação 
de garantia» (cfr. conclusão E.). E acrescenta, explicando, «uma vez que aquele [prédio penhorado] 
apresenta um valor patrimonial tributário que fica muito aquém dos ónus resultantes da hipoteca que 
sobre ele já recaía antes da penhora», «aquela penhora não interfere com a necessidade do reclamante 
prestar garantia tal como já anteriormente à sua realização tinha sido configurado no processo» (cfr. 
conclusões F. e G., respectivamente).

Salvo o devido respeito, a argumentação da Recorrente enferma de um erro manifesto: o que 
importa não é o juízo que a Administração faça sobre a relevância do facto novo, ou seja, do facto que 
tenha ocorrido entre a prática dos actos ditos confirmado confirmativo; o que importa é a ocorrência 
desse facto que haja de ser valorado como pressuposto do segundo acto. Aliás, da argumentação da 
Recorrente não resulta sequer que esta não tenha procedido à valoração deste novo facto – a penhora 
do imóvel do Executado –, embora para concluir pela irrelevância do mesmo para a decisão no sentido 
da dispensa da prestação de garantia.

O que podemos concluir, com segurança, é que não é o resultado do juízo efectuado pela Adminis-
tração relativamente ao novo pressuposto de facto que releva para efeito de averiguar da confirmatividade 
do acto. A não ser assim, bastaria à AT desconsiderar qualquer novo pressuposto fáctico para afirmar a 
natureza confirmativa do acto e, consequentemente, a irrecorribilidade contenciosa do mesmo.

Mas, como procuraremos demonstrar de seguida, a afirmação da impugnabilidade do acto recla-
mado não encontra a sua justificação na natureza não confirmativa de acto anterior.

Na verdade, como bem começou por referir a Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal do 
Porto, não é pacífico que o pedido de dispensa da prestação de garantia dê início a um procedimento 
administrativo. Indo mais longe, não é pacífico que o acto reclamado – acto que indeferiu o pedido de 
dispensa de garantia formulado pelo Executado em ordem a obter a suspensão da execução fiscal que 
contra ele corre termos na sequência da impugnação judicial que deduziu contra a liquidação que deu 
origem à dívida exequenda – esteja sujeito às regras que regulam os actos materialmente administrati-
vos, designadamente os actos administrativos tributários. Vejamos:

O processo de execução fiscal tem natureza judicial, expressamente reconhecida pelo art. 103.º, 
n.º 1, da Lei Geral Tributária (LGT) (4). Como resulta deste preceito legal, admite -se que a Adminis-
tração tributária (AT) pratique actos naquele processo, apenas lhe estando vedada a prática daqueles 
que tenham natureza jurisdicional (5), que os princípios consagrados nos arts. 110.º, 111.º e 202.º da 
Constituição da República Portuguesa (CRP) (6) impõem que fique reservada ao tribunal, numa dis-
tribuição de competências a que o legislador ordinário deu concretização através dos arts. 10.º, n.º 1, 
alínea f) (7), e151.º do CPPT (8).

Mas, o facto de a AT poder praticar no processo de execução fiscal actos de natureza não juris-
dicional não implica que todos os actos por ela praticados naquele processo constituam actos admi-
nistrativos em sentido estrito. No âmbito do processo de execução fiscal, a AT pratica, não só actos 
administrativos de natureza tributária, que lhe competem na sua condição de exequente, quando o seja, 
mas também outros actos processuais, cuja competência lhe está cometida enquanto órgão da execução 
fiscal, nos termos do disposto no já referido art. 10.º, n.º 1, alínea f), do CPPT. Relativamente a estes 
últimos, a lei constitucional não impõe que hajam de ser praticados por um juiz, podendo o legislador 
ordinário atribuir a competência para o efeito a um funcionário ou ao juiz, desde que, no primeiro caso, 
fique salvaguardada a possibilidade de discutir judicialmente a sua legalidade, sob pena de violação 
do art. 20.º da CRP (9).

Ou seja, no processo de execução fiscal, sendo certo que está vedada à AT a prática de actos juris-
dicionais, é -lhe permitida a prática quer de actos administrativos de natureza tributária, que respeitam 
à dívida tributária e integram procedimentos tributários (v.g., a reversão, a dação em pagamento, o 
pagamento em prestações, a aprovação de garantias (10), em que estamos perante actos «praticados por 
entidades diferentes do órgão da execução fiscal, na sequência de procedimentos tributários autónomos, 
que correm paralelamente ao processo de execução fiscal e em conexão com ele» (11)), cuja prática 
está reservada à AT enquanto exequente, enquanto credora (12), quer de actos de natureza processual, 
constituindo alguns meras operações materiais (remessa do título executivo ao órgão da execução, 
instauração da execução) e outros actos judiciais de tramitação processual sem natureza jurisdicional 
(citação, penhora, venda), cuja prática o legislador pôs a cargo da AT enquanto órgão da execução fiscal, 
a qual age aí como um mero “auxiliar” (13) na prossecução do escopo judicial da execução (a cobrança 
das dívidas), numa «colaboração operacional com a administração da justiça segundo os termos em 
que esta se encontra cometida pela Constituição aos tribunais» (14).
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A natureza destes últimos actos, que não tenham natureza administrativo -tributária, é discutível, 
mas será idêntica à dos actos de natureza não jurisdicional que são praticados no âmbito de todos os 
processos judiciais.

É certo que todos estes actos estão sempre sujeitos ao controlo judicial, como resulta do disposto 
no art. 103.º, n.º 2, da LGT, controlo que, quando efectuado a pedido dos interessados, se concretiza 
através do meio processual previsto no art. 276.º do CPPT e que o legislador denominou reclamação. 
É através desse meio que os interessados (executado ou outros) podem reagir contra todos os actos 
praticadas por órgãos administrativos no âmbito da execução fiscal, independentemente da natureza que 
estes possam revestir. Aliás, é essa diversidade da natureza dos actos praticados pela AT na execução 
fiscal que gera as consabidas dificuldades de conceptualização deste meio processual (15) e dá origem 
a várias críticas dirigidas à sua inadequada denominação como reclamação (16).

Dito isto, e estes considerandos já vão mais longos do que nos propúnhamos, regressemos à ques-
tão nuclear, de saber se a decisão reclamada pode, ou não, considerar -se como um acto administrativo 
em sentido estrito.

A nosso ver, não. O pedido de dispensa de prestação de garantia não dá origem a qualquer pro-
cedimento de natureza tributária; a dispensa da prestação de garantia visa apenas disciplinar os termos 
em que a execução pode ficar suspensa ou prosseguir, integrando o quadro normativo que regula o seu 
andamento. Daí que a decisão desse pedido fique a cargo da AT, não enquanto exequente, enquanto 
credora, no exercício da actividade tributária, mas simplesmente enquanto órgão da execução fiscal, 
ou seja, no exercício das funções que lhe estão confiadas enquanto auxiliar ou colaborador operacional 
no processo de execução fiscal. A decisão que recair sobre esse pedido é, nas impressivas palavras da 
declaração de voto lavrada no acórdão deste Supremo Tribunal Administrativo de 30 de Novembro de 
2011, um mero acto judicial (de natureza não jurisdicional) sujeito a estritas regras processuais (17).

Tudo resulta mais claro nas situações em que a dívida em cobrança no processo executivo não 
tenha natureza tributária, v.g., uma dívida ao Estado que deva ser paga por força de acto administrativo 
ou um reembolso ou reposição, como o permitem as alíneas a) e b) do n.º 2 do art. 148.º do CPPT. 
Nesse caso, por certo ninguém sustentaria que a pessoa colectiva pública a quem devessem ser pagas 
as dívidas exequendas pudesse intervir no processo de execução fiscal para apreciar e decidir o pedido 
de dispensa de garantia. A competência para esse efeito sempre seria do órgão da execução fiscal, no 
exercício das suas funções de auxiliar operacional nas funções de justiça executiva e nunca ao abrigo 
da actividade tributária, possibilidade que nem sequer era configurável nessa concreta execução.

Estes actos que a AT pratica no processo executivo enquanto órgão da execução fiscal, ou seja, no 
exercício das funções que lhe estão confiadas enquanto auxiliar ou colaborador operacional no processo 
de execução fiscal, estão, por isso, subordinados às mesmas regras processuais a que se sujeitam os 
actos de natureza não jurisdicional praticados nos demais processos judiciais tributários e não às regras 
dos actos administrativos tributários ou do procedimento administrativo tributário (18).

Ou seja, a nosso ver, porque o pedido de dispensa de garantia e a respectiva decisão se inserem 
no âmbito de um processo judicial (e aquele não dá origem a um procedimento tributário que nele seja 
“enxertado”, como deixámos dito), devem ficar sujeita às regras do Código de Processo Civil (CPC), 
que constitui a lei subsidiária em sede de processo de execução fiscal, como decorre da alínea e) do 
art. 2.º do CPPT (19).

Podemos, pois, concluir que, como adiantámos supra, nunca poderia na situação sub judice 
justificar -se a inimpugnabilidade do acto reclamado na natureza confirmativa de acto anterior.

Isto não significa, no entanto, que a inimpugnabilidade da decisão que indeferiu o pedido de dis-
pensa de prestação de garantia não pudesse encontrar justificação ao abrigo da força do caso julgado 
formal, nos termos do art. 672.º, n.º 1, do CPC. Se a questão da dispensa da prestação de garantia esti-
vesse definitivamente decidida, não seria possível discutir de novo a questão e, muito menos, decidi -la 
de novo, eventualmente em sentido diverso.

No entanto, como é bom de ver, a força do caso julgado formal só cobriria a situação caso se 
pudesse concluir que uma e outra decisão tinham sido proferidos em face dos mesmos pressupostos 
fácticos, o que, como resulta do que deixámos já dito, se não verifica.

Entre o primeiro e o segundo pedidos de dispensa de prestação de garantia e respectivas decisões 
ocorreu um facto que, em abstracto, tem a potencialidade de interferir na decisão a proferir, qual seja 
a penhora que foi efectuada. Não podemos, pois, afirmar que, porque o Executado não reagiu con-
tenciosamente daquela primeira decisão, esteja agora impedido de suscitar a sindicância judicial da 
segunda decisão.

Face ao exposto, o recurso não pode ser provido com fundamento em erro de julgamento quanto 
à questão da inimpugnabilidade da decisão reclamada.

2.2.2 DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA
A sentença recorrida julgou a reclamação procedente com fundamento na insuficiência da fun-

damentação da decisão reclamada.
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Isto, quanto ao pedido de dispensa de garantia, com uma dupla motivação: o indeferimento não 
pode ser fundamentado com base no despacho que decidiu o anterior pedido de dispensa de garantia 
porque entre ambos os pedidos e correspondentes decisões ocorreu a penhora e, assim, «as circunstâncias 
de facto subjacentes à prestação de garantia não são as mesmas, pelo que não pode aquele despacho 
ser fundamento do novo indeferimento»; por outro lado, o acto reclamado limita -se a afirmar, sem o 
mínimo de justificação, que a penhora efectuada não é suficiente para garantir a dívida exequenda.

Considerou ainda, relativamente ao pedido de informação sobre «outro meio idóneo e material-
mente exequível para o Executado, de se obter o objectivo pretendido de suspender o processo», que a 
resposta que lhe foi dada na decisão reclamada – «que o reclamante seja informado sobre as garantias 
a prestar nos termos do artigo 199.º do CPPT» – não dá resposta cabal ao requerido por ele, não lhe 
permitindo ficar esclarecido quanto aos motivos do indeferimento desse seu pedido.

Também aqui a Recorrente discorda da sentença. Considera, em síntese, que a decisão sobre o 
pedido de dispensa de prestação de garantia está suficientemente fundamentada, designadamente por 
remissão para as anteriores decisões constantes do processo (cfr. conclusões Z) a MM)) e que o órgão 
de execução fiscal não tinha que dar ao Executado outra informação sobre os demais meios de prestar 
garantia senão aquela que deu, remetendo para a norma legal aplicável (cfr. conclusões NN) a TT)).

Antes do mais, em face do que deixámos dito no ponto anterior, cumpre ter presente que a legali-
dade da fundamentação da decisão reclamada não deve ser aferida à luz das regras legais respeitantes à 
fundamentação dos actos administrativos tributários (designadamente, o disposto nos arts. 268.º, n.º 3, 
da CRP, 77.º da LGT e 125.º do Código de Processo dos Tribunais Administrativos), mas antes em 
face nas normas que regulam a fundamentação das decisões judiciais, sejam sentenças ou despachos, 
sendo que o art. 158.º do CPC (20) impõe a obrigação de fundamentar todas as decisões proferidas no 
processo judicial.

Na verdade, as decisões judiciais estão sujeitas a fundamentação em ordem a cumprir duas 
funções: a primeira, «baseada na função dos tribunais como órgãos de pacificação social, consiste na 
necessidade de a decisão judicial explicitar os seus fundamentos como forma de persuasão das partes 
sobre a legalidade da solução encontrada»; a segunda, tem a ver com a recorribilidade das decisões 
judiciais pois «para que a parte lesada com a decisão que considera injusta a possa impugnar com 
verdadeiro conhecimento de causa, torna -se de elementar conveniência saber quais os fundamentos» 
em que se baseou (21).

A falta de fundamentação da decisão judicial é cominada com a nulidade da decisão, como decorre 
do disposto no art. 125.º, n.º 1, do CPPT e no art. 668.º, n.º 1, alínea b), do CPC, normas que, embora 
se refiram à sentença, se entende reportarem -se a todas as decisões judiciais.

No entanto, como tem vindo a salientar a doutrina e a jurisprudência, a falta de fundamentação 
que constitui nulidade é a falta absoluta de fundamentação. «Há que distinguir cuidadosamente a falta 
absoluta de motivação da motivação deficiente, medíocre ou errada. O que a lei considera nulidade é a 
falta absoluta de motivação; a insuficiência ou mediocridade da motivação é espécie diferente, afecta o 
valor doutrinal da sentença, sujeita -a ao risco de ser revogada ou alterada em recurso, mas não produz 
nulidade. Por falta absoluta de fundamentação deve entender -se a ausência total de fundamentos de 
direito e de facto. Se a sentença especificar os fundamentos de direito, mas não especificar os funda-
mentos de facto, ou vice -versa, verifica -se a nulidade» (22).

No caso sub judice, o Executado pediu a dispensa de prestação de garantia para além da penhora 
efectuada sobre a sua casa, alegando, em síntese, que o imóvel tem valor suficiente para garantir a 
dívida exequenda e o acrescido e que está impossibilitado de apresentar outra garantia. Mais pediu, 
para a eventualidade de ser indeferido o pedido de dispensa de prestação de garantia, «A sugestão de 
outro meio idóneo e materialmente exequível para o Executado, de se obter o objectivo pretendido de 
suspender o processo».

A decisão reclamada, proferida em resposta a esses pedidos, é do seguinte teor: «Uma vez que, 
por meu despacho de 08/07/2010, foi indeferido o pedido de dispensa da prestação de garantia e que 
o valor do imóvel penhorado não é suficiente para a garantia da dívida, mantenho todas as decisões 
de indeferimento anteriormente proferidas em matéria de garantias. Quanto à sugestão de outro meio 
idóneo, informe -se o executado que as garantias a prestar são as previstas no artigo 199º do CPPT. 
Notifique a mandatária […]».

Pese embora as manifestas exiguidade e desadequação do discurso exarado pelo órgão de execução 
fiscal como motivação do indeferimento do pedido de dispensa de prestação de garantia – dispensa 
que depende da verificação dos pressupostos enumerados no art. 52.º, n.º 4, da LGT (23) –, dificilmente 
se poderá sustentar que a decisão reclamada enferma de falta de fundamentação, tanto mais que no 
despacho de 8 de Julho de 2010, para o qual remete a decisão reclamada há referência expressa aos 
preceitos legais aplicáveis e, ainda que por remissão para uma informação prestada no processo, há 
também referência aos pressupostos de facto em que se alicerçou a decisão (cfr. factos que foram dados 
como provados na sentença recorrida sob os n.ºs 6. e 7.).
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Concluímos, pois, que a decisão reclamada não pode ser anulada com fundamento em falta de 
fundamentação, motivo por que a sentença recorrida, que decidiu em sentido contrário (ainda que 
aferindo essa falta de fundamentação por referência às exigências dos actos administrativos e não das 
decisões judiciais), será revogada com esse fundamento, tal como pedido pela Recorrente, ainda que 
por motivos bem diversos dos por esta invocados.

O que leva a que se tenha por prejudicado o conhecimento da invocado erro de julgamento da 
sentença recorrida quanto à falta de fundamentação da decisão reclamada na parte respeitante ao pedido 
dito subsidiário.

2.2.3 DO VÍCIO QUANTO AOS PRESSUPOSTOS DE FACTO
Impunha -se agora conhecer da legalidade da decisão reclamada em face do outro vício que o 

Executado lhe assacou – erro nos pressupostos de facto – e cujo conhecimento a sentença deu expres-
samente como prejudicado em face da solução que deu à questão da falta de fundamentação daquela 
decisão. Assim o determina o disposto no art. 715.º, n.º 2, do CPC (24), norma que é aplicável ao recurso 
de revista interposto para o Supremo Tribunal Administrativo por força do disposto nos artigos 749.º 
e 762.º, n.º 1 e do preceituado no artigo 726.º, todos do CPC.

Acontece, porém, que não se encontra fixada nos autos a matéria de facto pertinente para conhe-
cer dessa questão, o que bem se compreende porque a sentença recorrida a considerou prejudicada. 
Ora, como é sabido, este Supremo Tribunal Administrativo, enquanto tribunal ad quem dos recursos 
interpostos das decisões proferidas pelos tribunais tributários não tem competência em matéria de facto 
(cfr. art. 26.º, n.º 1, alínea b), do Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais (25)).

Assim, como bem salientou o Procurador -Geral Adjunto junto do Tribunal Central Administrativo 
Norte, para conhecer da referida questão, impõe -se que os autos regressem à 1.ª instância, a fim de aí 
ser fixada a base factual necessária, tudo como prescrevem os arts. 729.º e 730.º do CPC.

É nesse sentido que decidiremos a final.
2.2.4 CONCLUSÕES
Preparando a decisão, formulamos as seguintes conclusões:
I  - Aos actos (necessariamente sem carácter jurisdicional) praticados pela AT no âmbito da exe-

cução fiscal enquanto mera “auxiliar” na prossecução do escopo judicial da execução – actos que não 
convocam a sua qualidade de exequente/credora e, por isso, não têm natureza administrativa tributária –, 
são aplicáveis, não as regras que regulam os actos administrativos tributários, mas antes as regras do 
CPC, que constitui a lei subsidiária em sede de processo de execução fiscal, como decorre da alínea e) 
do art. 2.º do CPPT.

II  - Consequentemente, a esses actos não pode aplicar -se nem a doutrina do acto confirmativo 
nem as regras que regulam a fundamentação dos actos administrativos, sem prejuízo de lhe poderem 
ser aplicáveis as regras que regulam o caso julgado e a fundamentação das decisões judiciais.

III  - O Supremo Tribunal Administrativo, ainda que revogue a decisão em consequência da qual foi 
considerada prejudicada alguma questão, não pode conhecer dessa questão ao abrigo do n.º 2 do art. 715.º 
do CPC se o tribunal a quo não fixou a factualidade pertinente para o conhecimento da mesma.

3. DECISÃO
Face ao exposto, os juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Admi-

nistrativo acordam, em conferência, conceder provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida, e 
ordenar que os autos regressem à 1.ª instância, a fim de aí, após a pertinente fixação da matéria de facto, 
se conhecer a questão do erro sobre os pressupostos de facto, suscitada na petição inicial.

Sem custas neste Supremo Tribunal Administrativo.

Lisboa, 7 de Dezembro de 2011. Francisco Rothes (relator)  - Valente Torrão  - Dulce Neto.

(1) (A Juíza considerou que, contrariamente ao que alega o Reclamante, «a Administração Tributária não remete a fun-
damentação do indeferimento para despacho anterior; o que decorre do despacho reclamado é que o despacho anterior é um 
fundamento para o novo indeferimento».)

(2) (As partes entre aspas e com um tipo de letra diferente são transcrições, aqui como adiante.)
(3) (Neste sentido, para além do citado na sentença recorrida, vide, entre muitos outros e por mais recentes, os seguintes 

acórdãos da Secção do Contencioso Administrativo do Supremo Tribunal Administrativo:
 - de 28 de Outubro de 2010, proferido no processo com o n.º 390/10, publicado no Apêndice ao Diário da República de 

28 de Julho de 2011 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2010/32140.pdf), págs. 2513 a 2516, também disponível em
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/

608171a44d6fce9a802577d000452ab5?OpenDocument;
 - de 20 de Outubro de 2011, proferido no processo com o n.º 500/10, ainda não publicado no jornal oficial, mas disponível 

em http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/ada0cf92bd9c34d080257935004b4da1?OpenDocument,
sendo a citação efectuada retirada deste último.)
(4) (Diz o art. 103.º, n.º 1, da LGT: «O processo de execução fiscal tem natureza judicial, sem prejuízo da participação 

dos órgãos da administração tributária nos actos que não têm natureza jurisdicional».)
(5) («De aplicação da norma ao caso em concreto, mas resolvendo um litígio ou um conflito de pretensões» (JOAQUIM 

FREITAS DA ROCHA, Lições de Procedimento e Processo Tributário, Coimbra Editora, 2.ª edição, pág. 265).)
(6) (Princípios da separação dos poderes e âmbito da função jurisdicional.)
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(7) (Preceito que determina:
«1. Aos serviços da administração tributária cabe:
[…]
f) Instaurar os processos de execução fiscal;
[…]».)
(8) (Na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de Dezembro (Lei do Orçamento do Estado para 2011), 

reza o art. 151.º, n.º 1, do CPPT:
«1. Compete ao tribunal tributário de 1ª instância da área onde correr a execução, depois de ouvido o Ministério Público 

nos termos do presente Código, decidir os incidentes, os embargos, a oposição, incluindo quando incida sobre os pressupostos da 
responsabilidade subsidiária, e as reclamações dos actos materialmente administrativos praticados pelos órgãos da execução fiscal.

2. O disposto no presente artigo não se aplica quando a execução fiscal deva correr nos tribunais comuns, caso em que 
cabe a estes tribunais o integral conhecimento das questões referidas no número anterior».)

(9) (Cfr. o acórdão n.º 80/2003 do Tribunal Constitucional, publicado no Diário da República, II Série, n.º 68, de 21 de 
Março de 2003, (http://dre.pt/pdf2sdip/2003/03/068000000/0452604528.pdf), págs. 4526 a 4528, também disponível em 
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20030080.html.)

(10) (Neste sentido, o acórdão desta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo de 15 de 
Abril de 2009, proferido no processo com o n.º 130/09, publicado no Apêndice ao Diário da República de 30 de Setembro 
de 2009 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2009/32220.pdf), págs. 547 a 550, também disponível em http://www.dgsi.pt/jsta.
nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/80951b7d1748e6668025759f004efccb?OpenDocument.)

(11) (Vide o acórdão desta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo de 25 de Feve-
reiro de 2009, proferido no processo com o n.º 1116/08, publicado no Apêndice ao Diário da República de 30 de Abril 
de 2009 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2009/32210.pdf), págs. 321 a 326, também disponível em http://www.dgsi.pt/jsta.
nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/05868b3c29c9dc3c8025756f00556c32?OpenDocument.)

(12) (Podendo, inclusive, não ser do órgão da execução fiscal, mas de outra autoridade da AT.)
(13) (Aliás, era como juiz auxiliar que o Código de Processo das Contribuições e Impostos se referia ao chefe da re-

partição de finanças (cfr. art. 40.º, § único), a quem, fora de Lisboa e do Porto, competia instaurar os processos de execução 
fiscal e realizar os actos a eles respeitantes, com excepção dos de natureza jurisdicional e sempre com recurso para o juiz do 
tribunal tributário.)

(14) (Vide o acórdão referido em (10).)
(15) (JOAQUIM FREITAS DA ROCHA refere que esta reclamação «tem um misto de recurso contencioso – pois trata-

-se do controlo de um acto de um órgão administrativo por parte do tribunal – e de recurso jurisdicional – na medida em que 
o acto a ser controlado pelo tribunal é um acto praticado num processo» (ob. cit., pág. 297).)

(16) (JORGE LOPES DE SOUSA, Código de Procedimento e de Processo Tributário anotado e comentado, Áreas Editora, 
5.ª edição, volume II, anotação 2. ao art. 276.º, págs. 645/647.)

(17) (Porque o acórdão ainda não está publicado no jornal oficial nem disponível do sítio da Direcção -Geral dos Serviços 
Informáticos (http://www.dgsi.pt/), permitimo -nos aqui transcrever, na parte que se nos afigura mais relevante para a situação sub 
judice, essa declaração de voto, lavrada pela Conselheira DULCE NETO, na qual se distingue com notável precisão a natureza 
dos vários actos que a AT pratica em sede de execução fiscal, sendo que, na situação aí tratada estava em causa um pedido de 
pagamento em prestações de dívida tributária efectuado pelo executado no âmbito do processo de execução fiscal:

«[…] apesar de a administração tributária ser chamada a colaborar com o tribunal na cobrança dos seus próprios créditos, 
dirigindo o respectivo procedimento processual (definido como uma sequência ordenada de actos dirigidos à cobrança coerciva 
do crédito exequendo), praticando nele actos judiciais (de natureza não jurisdicional) sujeitos a estritas regras processuais (como 
é o caso da citação, das diligências para penhora e venda dos bens, da convocação dos credores e verificação e graduação de 
créditos, da extinção da execução), a lei permite -lhe, ainda, em determinadas situações, agir no processo executivo na qualidade 
de credora, como acontece, por exemplo, quando decide responsabilizar outras pessoas pelo pagamento da dívida, praticando 
um acto administrativo de asserção dos pressupostos legais para essa responsabilização (despacho de reversão), quando aprecia 
e decide os pedidos que os devedores/executados lhe dirigem no sentido de autorizar a liquidação da dívida através de dação 
em pagamento de bens, ou quando aprecia e decide pedidos de pagamento da dívida em prestações.

Nessas situações, abre -se dentro do processo executivo um procedimento administrativo de natureza tributária, ou 
procedimento tributário, que é apreciado e decidido pela administração tributária na qualidade de credora/exequente, como 
resulta à evidência do disposto nos artigos 196.º a 199.º do CPPT (no que toca ao pagamento em prestações) e do disposto 
nos artigos 201.º e 202.º do mesmo Código (no que toca à dação em pagamento). Tanto assim é que a entidade competente 
para apreciar esses pedidos pode nem ser o órgão da execução fiscal, mas outro órgão da administração tributária (cfr. n.º 2 do 
art.º 197.º e n.ºs 2 e 3 do art.º 201.º do CPPT).

Tratando -se de procedimentos tributários, que culminam com a prolação de um acto administrativo em matéria tributária, 
e não de um mero acto judicial ou processual dirigido à cobrança coerciva do crédito exequendo, há que aplicar -lhe as normas 
que a Lei Geral Tributária prevê para esses procedimentos […]».)

(18) (Neste sentido, vide o recente acórdão da Secção do Contencioso Tributário do Tribunal Central Administrativo 
Norte de 17 de Novembro de 2011, proferido no processo com o n.º 361/11.6BEVIS, disponível em http://www.dgsi.pt/jtcn.
nsf/89d1c0288c2dd49c802575c8003279c7/b555f9e3669664c7802579560042803a?OpenDocument.)

(19) (Salienta JORGE LOPES DE SOUSA, Código de Procedimento e de Processo Tributário anotado e comentado, 
Áreas Editora, 6.ª edição, volume I, anotação 6 ao art. 2.º, pág. 69:

«Refere -se nesta norma que a legislação indicada como sendo de aplicação subsidiária será aplicada «de acordo com a 
natureza do caso omisso».

Assim, a ordem por que tal legislação vem indicada não é relevante para determinação do regime aplicável, sendo as 
características do caso que hão -de levar à determinação da lei a aplicar».)

(20) (Diz o art. 158.º do CPC:
«1. As decisões proferidas sobre qualquer pedido controvertido ou sobre alguma dúvida suscitada no processo são 

sempre fundamentadas.
2. A justificação não pode consistir na simples adesão aos fundamentos alegados no requerimento ou na oposição».)
(21) (ANTUNES VARELA, J. MIGUEL BEZERRA e SAMPAIO E NORA, Manual de Processo Civil, Coimbra Editora, 

2.ª edição, pág. 689.)
(22) (ALBERTO DOS REIS, Código de Processo Civil Anotado, volume V, pág. 140.)
(23)  (Para que seja concedida a dispensa da prestação de garantia, «é necessário que se satisfaçam três requisitos, cumu-

lativamente, embora dois deles comportem alternativas, pelo que o executado deverá na petição tê -los em conta:
□ que haja uma situação de inexistência de bens ou sua insuficiência para pagamento da dívida exequenda e acrescido;
□ que essa inexistência ou insuficiência não seja imputável ao executado;
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□ que a prestação da garantia cause prejuízo irreparável ao executado ou que seja manifesta a sua falta de meios eco-
nómicos»

(cfr. JORGE LOPES DE SOUSA, Código de Procedimento e de Processo Tributário anotado e comentado, Áreas Editora, 
6.ª edição, volume III, anotação 4.c) ao art. 170.º, pág. 233).)

(24) (Diz o art. 715.º, n.º 2, do CPC: «Se o tribunal recorrido tiver deixado de conhecer certas questões, designadamente 
por as considerar prejudicadas pela solução dada ao litígio, a Relação, se entender que a apelação procede e nada obsta à apre-
ciação daquelas, delas conhecerá no mesmo acórdão em que revogar a decisão recorrida, sempre que disponha dos elementos 
necessários».)

(25) (Nos termos do art. 26.º, n.º 1, alínea b), do ETAF: «Compete à Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribu-
nal Administrativo conhecer: […] b) Dos recursos interpostos de decisões dos tribunais tributários com exclusivo fundamento 
em matéria de direito; […]».) 

 Acórdão de 14 de Dezembro de 2011.

Assunto:

IVA; Facturas; Número de contribuinte.

Sumário:

 I — Só através da factura (ou documento equivalente) que respeite todas as exigências 
do artigo 35.º, n.º 5 do CIVA o sujeito passivo poderá provar o facto tributário e 
exigir o direito à dedução.

 II — A alínea a) do n.º 5 do art. 35º impõe a obrigação das facturas mencionarem a 
identificação fiscal dos sujeitos passivos, mas não comete explicitamente ao ad-
quirente a obrigação de controlar se essa identificação é ou não verdadeira.

 III — A circunstância de não se ter actualizado o número fiscal nos livros de facturas e 
de esse número não ser válido perante o registo administrativo, não é suficiente, 
por si só, para se deixar de considerar o emitente de tais documentos como sujeito 
passivo para efeitos da dedução do imposto neles facturado.

Processo n.º 76/11 -30.
Recorrentes: António Paulo Rodrigues Caldeireiro e outros.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Lino Ribeiro.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo

1.1. António Paulo Rodrigues Caldeireiro, Henrique Joaquim Rodrigues Caldeireiro, Maria de 
Jesus Rodrigues Caldeireiro Nunes e João Rodrigues Caldeireiro, devidamente identificados nos au-
tos, interpõem recurso jurisdicional da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela que 
julgou improcedente a impugnação judicial da liquidação adicional de IVA no valor de 6.109,53€ e a 
liquidação de juros compensatórios no valor de 1.198,64€.

Nas respectivas alegações concluem o seguinte:
A.1) – Os recorrentes, na qualidade de filhos, únicos e universais herdeiros de Joaquim Narciso 

Caldeireiro (que se dedicava ao «Comércio a retalho de Têxteis», CAE 52410, e se encontrava enqua-
drado, para efeitos de IVA, no regime normal com periodicidade trimestral, falecido a 14/10/2002) e 
de Julieta Arménia Rodrigues (falecida a 28/03/2005) deduziram em 27/02/2006, junto do Tribunal 
Administrativo e Fiscal de Mirandela, impugnação judicial contra a liquidação adicional de IVA 
n.º 05281725, no valor de €6.109,53, e contra a liquidação de juros compensatórios n.º 05281726, no 
valor de €1.198,64.

A.2) – Liquidações (a adicional de IVA e a de juros compensatórios) que resultaram da acção ins-
pectiva à contabilidade do sujeito passivo Joaquim Narciso Caldeireiro, desencadeada pelo pedido de re-
embolso de IVA através da declaração periódica do período 0409T, no montante total de €13.210,31.

A.3) – Acção inspectiva que concluiu pelo indeferimento parcial, no valor de €6.109,53, daquele 
pedido de reembolso (por o considerar indevidamente deduzido), emitindo liquidação adicional de IVA 
naquele montante (€6.109,53) e liquidação dos respectivos juros compensatórios, invocando que «o 
sujeito passivo deduziu indevidamente IVA no montante de €6.109,53, por força do disposto no nº. 2 
do artigo 19º do Código do IVA» pois «verificou -se que as facturas nºs 58, 71 e 78 (...) não têm número 
de identificação fiscal (NIF) impresso tipograficamente válido, dado que os números constantes das 
facturas começam por “8”, quando deviam começar por “1” ou “2”, visto que a partir de Março de 
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2001, conforme oficio circulado 30030, de 2000/12/15, os números começados por “8” deixaram de 
ser válidos (...)».

A.4) – De facto, nas facturas nºs 0058, 071 e 078 emitidas, respectivamente, em 02/08/2001, 
10/09/2001 e 11/09/2001, por António Morais, João Manuel Rodrigues Pereira e Humberto Augusto 
Martins, nas quais foi liquidado IVA à taxa de 17% (IVA no valor total de €6.109,53), encontram -se 
apostos os seguintes números de contribuinte respeitantes ao sujeito passivo emissor (fornecedor/pres-
tador): …………… (factura n.º 0058  - António Morais); …………… (factura n.º 071  - João Manuel 
Rodrigues Pereira) e ……………. (factura n.º 078  - Humberto Augusto Martins).

B)  - Na impugnação judicial os recorrentes invocaram que as facturas em causa continham todos 
os elementos enunciados no n.º 5 do artigo 35º do CIVA, nomeadamente o número de identificação 
fiscal dos emitentes prestadores ou fornecedores (embora antigo ou não actualizado), bem como os 
demais requisitos especificados nas diversas alíneas do n.º 5 do artigo mencionado (que não são ques-
tionados pela Administração Fiscal), podendo os seus emitentes ser correctamente identificados pela 
Administração Fiscal através da correspondência entre o NIF antigo (atribuído pela AF) com o actual, 
através do seu nome e do seu domicílio.

C)  - A sentença proferida pelo TAF de Mirandela, com a qual os impugnantes não se conformam, 
veio julgar improcedente a impugnação deduzida sublinhando que “a factura ou documento equivalente 
que não respeite integralmente o artigo 35º n. 5 do CIVA não está passada em forma legal e, conse-
quentemente, não permite deduzir o respectivo imposto”.

D)  - In casu, a questão a dirimir circunscreve -se à articulação (conjugação) do artigo 19º, n.º 2 
com o artigo 35º nº, 5 do CIVA (Código do Imposto Sobre o Valor Acrescentado), à interpretação de 
tais preceitos (saber se uma factura com indicação desconforme do NIF do emitente, sendo que não 
existe uma omissão quanto ao NIF mas a aposição de um NIF antigo e não actualizado que igualmente 
identifica aquele sujeito passivo prestador de serviços ou fornecedor de bens, pode ou não ser consi-
derada como emitida sob a forma legal e se confere ou não confere o direito à dedução do imposto de 
IVA nela mencionado por parte do sujeito passivo adquirente) e à sua aplicação ao caso concreto.

E)  - De acordo com o artigo 19 n.º 2 do CIVA «só confere direito à dedução do imposto mencio-
nado em facturas e documentos equivalentes passados em forma legal (...)» e consideram -se passados 
sob a forma legal as facturas ou documentos equivalentes que contenham os requisitos ou os elementos 
especificados no n.º 5 do artigo 35º do CIVA, entre os quais figura o número de identificação fiscal 
dos sujeitos passivos de imposto («Os nomes, firmas ou denominações sociais ou sede ou domicilio 
do fornecedor de bens ou prestador de serviços e do destinatário ou adquirente, bem como os corres-
pondentes números de identificação fiscal dos sujeitos passivos de imposto»  - alínea a) do n.º 5 do 
artigo 35.º do CIVA).

F  - O Tribunal de 1ª instância, conforme explanou na sentença recorrida, entende que quando no 
n.º 5 do artigo 35º do CIVA se diz «“correspondentes números de identificação fiscal” há -de entender-
-se o NIF correcto e actualizado (...). E se falta o NIF correcto e actualizado mister é concluir que a 
factura não está na forma legal, sob pena de, a aceitar -se que está na forma legal, não se ver razão para 
a não aceitar se faltar, a especificação e quantificação dos serviços, na hipótese de dela só constar a 
mera indicação de serviços».

G)  - Salvo melhor opinião, estamos perante uma errada interpretação e aplicação da lei, designa-
damente, dos artigos 19º e 35.º n.º 5 do CIVA, conforme seguidamente se explanará.

H)  - As facturas em causa contêm todos os elementos enunciados no nº. 5 do artigo 35º do CIVA, 
pois delas consta um número de identificação fiscal dos emitentes (embora antigo ou não actualizado) 
que correspondia ao número de identificação de empresários em nome individual que lhes havia sido 
atribuído pela Administração Fiscal (NIF’s antigos, iniciados em “8” quando deviam iniciar em “1” ou 
“2” segundo o ofício circulado 30030, de 2000/12/15, mas que não deixam de identificar fiscalmente 
aqueles fornecedores/prestadores), bem como os demais requisitos especificados no n.º 5 do citado 
preceito (que não são questionados pela Administração Fiscal).

I)  - Emitentes (fornecedores/prestadores) que naquelas facturas são identificados pelo seu nome, 
pelo seu domicilio e pelo referido número de identificação de empresários em nome individual que 
lhes havia sido atribuído pela Administração Fiscal, número que equivale, salvo melhor opinião, ao 
número de identificação fiscal.

J)  - Referências que se encontram tipograficamente apostas nas facturas e em cuja emissão o 
sujeito passivo adquirente não teve qualquer intervenção, tendo -as recebido de boa fé dos seus forne-
cedores/prestadores como conformes às exigências fiscais.

K)  - Assim, as facturas não são omissas quanto aos números de identificação fiscal dos emitentes, 
não têm um “espaço em branco”, delas constam NIF’s (antigos) anteriormente atribuídos pelo Ministério 
da Justiça, ou seja, NIF’s iniciados por “8” (quando, segundo o ofício circulado 30030, de 2000/12/15 
 - Direcção de Serviços do IVA, deviam iniciar em “1” ou “2”, passando os empresários em nome indi-
vidual a utilizar o número de identificação fiscal de pessoa singular) que igualmente identificam, em 
termos fiscais, os seus emitentes,
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L)  - Os contribuintes emitentes de tais facturas estão identificados nos documentos emitidos e 
os números fiscais neles apostos, embora antigos (iniciados por 8), não são fictícios (correspondem 
aos respectivos sujeitos fornecedores de bens/prestadores de serviços e não identificam qualquer outro 
sujeito que não seja o dos próprios emitentes) pois foram atribuídos pela Administração Fiscal e pelo 
Ministério da Justiça para efeitos de exercício do seu comércio.

M)  - Facturas que contêm uma indicação desconforme dos NIF’s dos fornecedores e que os 
emitentes já não deviam usar mas usaram, sendo que o uso (pelos prestadores / fornecedores) de tais 
números e das facturas nas quais se encontravam apostos não estava na disponibilidade do sujeito 
passivo adquirente (mas na disponibilidade dos emitentes), não lhe podendo ser imputado tal uso ou 
a indicação desconforme dos NIF’s no sentido de o prejudicar e de desvalorizar (desconsiderar) as 
facturas referidas para efeitos do direito de dedução do IVA.

N)  - Sujeito passivo adquirente (Joaquim Narciso Caldeireiro Herdeiros) sobre o qual, nessa 
qualidade, não impendia o dever ou a obrigação de verificação da veracidade ou validade dos NIF’s 
dos emitentes (prestadores/fornecedores) das facturas, dever ou obrigação que o CIVA não prevê nem 
impõe.

O)  - A não utilização, a partir de 31/03/2001, no exercício do seu comércio, do número de identi-
ficação fiscal de pessoa singular pelos emitentes das facturas, apenas pode ser considerada mera irregu-
laridade ou desconformidade, não podendo inquinar a validade ou eficácia do documento/factura (para 
efeitos de dedução do imposto) e nomeadamente no que tange à identificação do sujeito emissor.

P)  - Documentos/facturas que, certamente, serviram de base ao cumprimento das obrigações 
fiscais (IRS, IVA) que impendiam sobre os sujeitos emitentes, representando a pretensão (liquidação 
adicional de IVA) da Administração Fiscal duplicação da receita fiscal, já que visa a arrecadação de valor 
monetário correspondente a imposto (IVA) que necessariamente foi tratado pelos sujeitos emitentes dos 
aludidos documentos (também sujeitos passivos do IVA) como imposto a favor do Estado.

Q)  - Irregularidade ou desconformidade na indicação dos NIF’s que não põe em causa a ratio legis 
(espírito da lei/ elemento lógico) subjacente ao consagrado no referido n.º 5 do artigo 35º do CIVA, de-
signadamente, o de permitir de forma precisa à Administração Fiscal identificar e fiscalizar as operações 
sobre que incidiu o imposto e delas extrair as devidas consequências quanto à sua incidência, sujeitos, 
taxa, valores, cobrança, reembolsos, ou seja, o de permitir o controlo e a fiscalização das transacções 
comerciais, a prevenção de fraude e de evasão fiscal.

R)  - Não constituindo, a desconformidade dos NIF’s fundamento ou circunstância bastante e 
suficiente para, só por si, impedir o direito à dedução do IVA pago e delas constantes.

S)  - Assim, é ilegal repercutir na esfera patrimonial do sujeito passivo (adquirente dos bens/serviços) 
que com base em tais facturas, por si pagas, deduziu o IVA nas mesmas liquidado, o facto de o sujeito 
emissor de tais documentos comerciais (o fornecedor/prestador dos bens/serviços nelas titulados) ter 
utilizado a identificação fiscal de empresário em nome individual iniciado por 8, (de que era titular) e 
cuja utilização, em conformidade com o referido ofício -circular, devia ter, a partir de Abril de 2001, 
substituído pelo seu número de identificação fiscal de pessoa singular.

T)  - Posição vincada e defendida pelo Acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul de 
30 -05 -2000, no Processo 629/98: «O CIVA não impõe ao adquirente dos bens e serviços que averigúe 
da veracidade do NIPC do respectivo fornecedor constante da factura por este emitida. Emitida factura, 
com indicação desconforme do NIPC do fornecedor, não é esta circunstância, só por si, impeditiva do 
direito à dedução do IVA dela constante, nomeadamente se não se provar má -fé».

U)  - Posição já anteriormente referida no Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 09 -12 -98, 
no processo 020282 («O CIVA não impõe ao adquirente de bens e serviços averiguar da veracidade 
do n.º de contribuinte do respectivo fornecedor constante da factura por este emitida. Emitida factura, 
com indicação desconforme do n.º de contribuinte do fornecedor, o adquirente pode deduzir o IVA 
dela constante, não se provando má fé»] e no Acórdão do STA de 22 -01 -97, Processo 021103 («Não é 
requisito da dedutibilidade do IVA pago nos inputs a validade do número de registo do sujeito passivo 
que facturou o respectivo imposto, desde que o contribuinte desconheça a situação».).

V)  - Assim, as facturas nºs 0058, emitida por «António Morais», 071, emitida por «João Manuel 
Rodrigues Pereira» e 078, emitida por «Humberto Augusto Martins», titulam a transmissão de bens e 
a prestação de serviços sujeitos a IVA efectivamente fornecidos/prestados e pagos pelo sujeito passivo, 
ora impugnante (o que não é questionado pela Administração Fiscal) e respeitam os requisitos exigí-
veis no n.º 5 do artigo 35º do CIVA, designadamente o constante na sua alínea a) quanto à aposição 
do número de identificação fiscal correspondente aos sujeitos passivos do imposto entre os quais se 
estabeleceu a operação comercial.

X)  - O que em conformidade com o disposto no artigo 19º, n.º 2 do CIVA, conferia ao sujeito 
passivo adquirente o direito a deduzir, como deduziu, o valor de 6.109, 93€ nelas liquidado.

Z)  - Contexto em que a Administração Fiscal, ao desconsiderar as facturas e ao liquidar adicio-
nalmente IVA e ao contabilizar juros compensatórios, e o TAF de Mirandela, ao julgar improcedente 
a impugnação judicial deduzida, violaram o disposto nos citados preceitos legais (nomeadamente nos 
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artigos 19º e 35º n.º 5 do CIVA), o que impõe a anulação daquele acto tributário (liquidação adicional 
de IVA e correspondente liquidação de juros compensatórios) e a consequente procedência da impug-
nação judicial deduzida e do recurso ora interposto.

1.2. Não houve contra -alegações.
1.3. O Ministério Público pronunciou -se pela incompetência do Tribunal em razão da matéria.
2. A sentença deu como assente os seguintes factos:
1. Os impugnantes, António Paulo Rodrigues Caldeireiro, Henrique Joaquim Rodrigues Caldeireiro, 

Maria de Jesus Rodrigues Caldeireiro Nunes e João Pedro Rodrigues Caldeireiro, são, na qualidade de 
filhos, os únicos e universais herdeiros de Joaquim Narciso Caldeireiro e Julieta Arménia Rodrigues, 
casados que foram no regime da comunhão geral de bens em únicas núpcias de ambos.

2. Joaquim Narciso Caldeireiro que faleceu no dia 14/10/2002 (no estado de casado com Julieta 
Arménia Rodrigues) e Julieta Arménia Rodrigues que faleceu no dia 28/03/2005 (no estado de viúva 
de Joaquim Narciso Caldeireiro).

3. Joaquim Narciso Caldeireiro dedicava -se ao «Comércio a Retalho de Têxteis», a que corres-
ponde a CAE 52410.

4. Para efeitos de IVA, iniciou actividade em 01/01/1986, encontrando -se enquadrado no regime 
normal com periodicidade trimestral desde 01/07 /1989.

5. O óbito de Joaquim Narciso Caldeireiro determinou a instauração na Repartição de Finanças 
de Bragança do Processo de Imposto Sucessório n.º 26072 e a atribuição à herança indivisa do NIPC 
901 358 258.

6. Através da declaração periódica do período 0409T, foi efectuado pela herança indivisa do fale-
cido Joaquim Narciso Caldeireiro o pedido de reembolso de IVA, no montante de 13.210,31€.

7. Pedido de reembolso que desencadeou uma acção inspecção à contabilidade da requerente 
(herança) levada a efeito pela Divisão de Inspecção Tributária adstrita à Direcção de Finanças de 
Bragança.

8. Na contabilidade encontravam -se arquivadas as facturas n.º 0058, emitida por António Mo-
rais, n.º 071, emitida por João Manuel Rodrigues Pereira, e n.º 078, emitida por Humberto Augusto 
Martins.

9. Facturas essas, respectivamente, emitidas em 02/08/2001, em 10/09/2001 e em 11/09/2001.
10. Nas quais foi liquidado IVA, à taxa de 17%, respectivamente, nos valores de 782.850$00, 

357.000$00 e 85.000$00, num total de 1.224.850$00 (6.109,53€).
11. Nelas se encontrando tipograficamente apostos, respectivamente, os seguintes números de 

contribuintes respeitante ao sujeito passivo emissor (fornecedor/prestador) ………………..(factura 
n.º 0058  - António Morais), ………………. (factura n.º 071.  - João Manuel Rodrigues Pereira) e 
………… (factura n.º 078  - Humberto Augusto Martins).

12. Sujeitos passivos emissores que também nessas facturas são identificados pelo seu nome e 
domicílio.

13. A Divisão de Inspecção Tributária, adstrita à Direcção de Finanças de Bragança, na sequência 
da inspecção realizada, elaborou o intitulado “Projecto de Correcções” do Relatório de Inspecção, no 
âmbito do qual estabelece que «(...) Analisado o pedido de reembolso, verificou -se que as facturas nºs 
58, 71 e 78, que a seguir se apresentam em quadro resumo, das quais se junta fotocópia em anexo “I”, 
não têm número de identificação fiscal (NIF) impresso tipograficamente válido, dado que os números 
constantes das facturas começam por “8”, quando deveriam começar por “1” ou “2” visto que a partir 
de Março de 2001, conforme oficio -circulado 30030, de 2000/12/15, os números começados por “8” 
deixaram de ser válidos (…)».

14. Concluindo que: «(...) Assim, o sujeito passivo deduziu indevidamente IVA no montante de 
6.109,53 €, por força do disposto no n.º 2 do artigo 19º do Código do IVA, pelo que vamos proceder à 
correcção do IVA deduzido na declaração periódica do período 0109T (...)».

15. Notificado que foi do “Projecto de Correcções” do Relatório de Inspecção, o contribuinte 
exerceu o direito de audição nos termos que constam do documento que constituiu o anexo II ao doc. 
n.º 3 junto com a petição.

16. Na sequência do que o contribuinte foi notificado pela Direcção de Finanças de Bragança das 
correcções resultantes da acção de inspecção constantes do respectivo “Relatório/Conclusões”.

17. Após o que a Direcção -Geral dos Impostos emitiu a Liquidação Adicional de IVA n.º 05281725 
no valor de 6.109,53€ e a Liquidação de Juros Compensatórios n.º 05281726 no valor de 1.198,64€, as 
quais constituem o objecto da presente impugnação.

18. A Direcção -Geral dos Impostos deferiu parcialmente, no valor de 5.463,60€, o pedido de re-
embolso formulado pelo sujeito passivo “Joaquim Narciso Caldeireiro Herdeiros” (valor que remeteu 
ao sujeito passivo por intermédio do cheque n.º 8184003060, emitido pela Direcção -Geral do Tesouro 
com data de 14/02/2006), compensando, com invocação do disposto no artigo 89º e 90º do CPPT, no 
valor do reembolso de IVA requerido (13.210,31€), o valor do imposto não considerado (6,109,53€) e 
os juros compensatórios que contabilizou.
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19. No período compreendido entre a data em que as facturas foram contabilística e fiscalmente 
tratadas (período 0109T) e a data do pedido de reembolso (0409T), e até mesmo a data do seu deferi-
mento parcial pela Administração Fiscal, sempre o sujeito passivo apresentou saldo favorável de IVA 
superior ao que nelas (facturas) foi liquidado e deduzido.

3.1. Os ora recorrentes impugnaram a liquidação adicional do IVA pelo facto da administração 
tributária não reconhecer o direito à dedução relativamente a três facturas onde constava o número de 
identificação fiscal dos emitentes que já não era válido.

A sentença julgou improcedente a acção por considerar que: (i) só confere direito à dedução o 
imposto mencionado em facturas passadas na forma legal; (ii) a falta do NIF correcto e actualizado 
implica que a factura não está na forma legal.

Os recorrentes consideram que houve uma errada interpretação e aplicação da lei, designadamente, 
dos artigos 19º e 35º n.º 5 do CIVA, uma vez que das facturas “consta um número de identificação 
fiscal dos emitentes (embora antigo ou não actualizado) que correspondia ao número de identificação 
de empresários em nome individual que lhes havia sido atribuído pela Administração Fiscal (NIF’s 
antigos, iniciados em “8” quando deviam iniciar em “1” ou “2” segundo o ofício circulado 30030, 
de 2000/12/15, mas que não deixam de identificar fiscalmente aqueles fornecedores/prestadores), bem 
como os demais requisitos especificados no n.º 5 do citado preceito (que não são questionados pela 
Administração Fiscal”.

A questão jurídica a decidir resume -se, pois, em saber se as facturas com indicação desconforme 
do número de contribuinte do fornecedor conferem ou não o direito à de dedução do IVA.

3.2. Previamente ao conhecimento desta questão impõe -se averiguar se este Tribunal é compe-
tente para a julgar, uma vez que o Ministério Público emitiu parecer no sentido de que os recorrentes, 
nas conclusões j) e l), invocam factos que a sentença não levou em conta, “mas em cuja afirmação 
fundamentam o seu direito”.

Não há dúvida que este Tribunal apenas conhece de “matéria exclusivamente de direito”, tal como 
se prescreve no art. 280º do CPPT e nos artigos 26º, alínea b) e 38º. alínea a) do ETAF.

Mas será que a matéria de facto referida nas alíneas j) e l) das conclusões dos recorrentes é de-
terminante para se responder à questão jurídica acima colocada?

As afirmações de facto constantes daquelas conclusões são as seguintes: (i) o sujeito passivo 
adquirente não teve qualquer intervenção, na emissão das facturas; (ii) os números fiscais apostos nas 
facturas, embora antigos, correspondem aos respectivos sujeitos fornecedores de bens/prestadores de 
serviços, tendo sido atribuídos pela Administração Fiscal e pelo Ministério da Justiça para efeitos de 
exercício do seu comércio.

Com a alegação destes factos, um negativo e outro afirmativo, os recorrentes pretendem demons-
trar, por um lado, que os números de contribuinte apostos nas facturas “não são fictícios” e, por outro, 
que receberam as facturas “de boa fé”.

Ora, em nenhuma parte dos autos, muito menos na fundamentação do acto impugnado, se põe 
em dúvida que o número de contribuinte constante das facturas não pertenceu aos emitentes ou que o 
contribuinte teve intervenção na elaboração das facturas. A única questão que a administração tributária 
detectou foi que “os números constantes das facturas começam por “8”, quando deveriam começar 
por “1” ou “2”, visto que a partir de Março de 2001, conforme oficio -circulado 30030, de 2000/12/15, 
os números começados por “8” deixaram de ser válidos”.

Portanto, o único facto material a considerar é que existe desconformidade entre os NIFs exara-
dos nas facturas e os NIFs que delas deveriam constar e não que aqueles NIFs não pertencessem aos 
fornecedores ou que o destinatário das facturas tivesse tido qualquer intervenção na sua elaboração. A 
verificação da existência material destes dois factos não foi posta em causa pela administração tribu-
tária, uma vez que não averiguou no procedimento tributário se as facturas titulam ou não operações 
comerciais verdadeiras, e nem sequer chegou a contestar a impugnação judicial, pondo em causa a 
veracidade de tais operações.

Assim sendo, apenas importa saber se uma factura com indicação do NIF do emitente, ou seja, 
que contém um NIF antigo e não actualizado, que igualmente identifica o sujeito fornecedor de bens 
ou prestador de serviços, pode ou não ser considerada como emitida na «forma legal» e se confere ou 
não o direito à dedução do IVA nela mencionado.

A solução desta questão é pedida directamente aos artigos 19º, n.º 2 e 35º n.º 5 do CIVA, não 
dependendo da averiguação de quaisquer outros factos materiais.

3.3. Na redacção vigente à data da liquidação impugnada, o n.º 2 do artigo 19º do CIVA estabelecia 
que «só confere direito à dedução do imposto mencionado em facturas e documentos equivalentes pas-
sados em forma legal»; e o seu n.º 6 acrescentava que «para efeitos do exercício do direito à dedução, 
consideram -se passados na forma legal as facturas ou documentos equivalentes que contenham os 
elementos previstos no artigo 35º».

Em virtude dessa remissão, consideram -se passados sob a forma legal as facturas ou documentos 
equivalentes que contenham os requisitos ou os elementos especificados no n.º 5 do artigo 35º, entre 
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os quais, o referido na alínea a): «os nomes, firmas ou denominações sociais ou sede ou domicilio do 
fornecedor de bens ou prestador de serviços e do destinatário ou adquirente, bem como os correspon-
dentes números de identificação fiscal dos sujeitos passivos de imposto».

A pergunta que se faz é a seguinte: será que a mera circunstância do número de identificação 
fiscal do contribuinte indicado numa factura não ser válido perante o respectivo registo administrativo 
é suficiente, por si só, para se deixar de considerar o emitente de tal factura como sujeito passivo, para 
efeitos de dedução do imposto por ele facturado?

Na economia do IVA, a dívida de imposto de um sujeito passivo é dada pela diferença entre o 
montante que resulta da aplicação da taxa ao valor das vendas ou serviços prestados, durante um deter-
minado período, e o montante de imposto suportado nas aquisições efectuadas no mesmo período.

O n.º 1 do artigo 19º do CIVA contém a enunciação do princípio da dedução, explicitando os 
casos em que se considera haver imposto suportado nas aquisições que, como tal, é dedutível. Um des-
ses casos é precisamente o do imposto que tenha sido facturado na aquisição de bens ou serviços por 
outros sujeitos passivos. Diz a aliena a) do n.º 1 desse artigo que, para apuramento do imposto devido, 
os «sujeitos passivos» deduzem ao imposto incidente sobre as operações tributáveis que efectuaram «o 
imposto devido ou pago pela aquisição de bens e serviços a outros sujeitos passivos».

Desta norma resulta, pois, que o direito à dedução pressupõe, por um lado, que se tenham veri-
ficado as operações económicas correspondentes às do tipo enunciado na norma de incidência, e por 
outro, que o imposto devido tenha sido facturado pelo sujeito passivo.

Como o IVA incide sobre as transmissões de bens e as prestações de serviços efectuadas, a título 
oneroso, por um sujeito passivo agindo como tal, dir -se -á que, para efeitos de dedução do imposto, a 
qualidade de sujeito passivo afere -se pelo especial vínculo de adstrição a esses factos tributários. Deste 
modo, o conceito de sujeito passivo utilizado no n.º 1 do artigo 19º do CIVA é o mesmo que o artigo 2º 
adopta para definir a incidência pessoal deste tipo de imposto.

Neste sentido, não se pode confundir «sujeito passivo» com «identificação fiscal»: enquanto aquele 
surge como sujeito da relação jurídica fiscal, o pessoal em relação à qual se verificam os pressupostos 
de facto do imposto, este é uma qualidade cuja obtenção a lei impõe àquele.

Nos termos do artigo 30º do CIVA, as pessoas singulares ou colectivas que exerçam uma actividade 
sujeita a IVA devem apresentar, em qualquer serviço de finanças ou noutro local legalmente autorizado, 
antes de iniciado o exercício da actividade, a respectiva declaração. Dessa inscrição resulta a atribuição 
de um número sequencial – o número fiscal de contribuinte – que tem por função permitir uma rápida 
e correcta identificação do contribuinte, um controle eficaz do cumprimento das obrigações tributárias 
e maior eficiência administrativa permissiva de um mais fácil e melhor contacto com aquele.

Mas, a qualificação de sujeito passivo do IVA não depende necessariamente dessa inscrição, como 
se comprova no n.º 3 do artigo 30º, que a dispensa «quando se trate de pessoas sujeitas a IVA pela prática 
de uma só operação tributável nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 2.º». Ou seja, do ponto de vista 
ontológico, sujeito passivo e identificação fiscal não são a mesma coisa ou mesma realidade jurídica.

Todavia, em consequência do fenómeno da repercussão do imposto, pode questionar -se se a qua-
lidade de sujeito passivo não deve ser aferida em função do existência e validade da identificação fiscal 
constante da factura. Pela alínea b) do artigo 29º do CIVA, o sujeito passivo está obrigado a «emitir 
uma factura» (ou documento equivalente) por cada transmissão de bens ou prestação de serviços; e nos 
termos dos nºs 1 e 2 do artigo 37º, a importância do imposto liquidado «deve ser adicionada» ao valor 
da factura ou no caso de a emissão desta não ser obrigatória, incluída no valor do preço, para efeitos 
da sua exigência aos adquirentes das mercadorias ou aos utilizadores dos serviços. Estas obrigações 
acessórias são fundamentais no procedimento de tributação do IVA, dado o destinatário de uma operação 
tributável só poder deduzir o imposto que pagou se estiver na posse de uma factura que o mencione.

E daí que se pergunte se a lei não medirá a qualificação de sujeito passivo apenas pela identifi-
cação constante na factura.

Na verdade, no funcionamento da técnica de tributação do IVA a factura assume uma importância 
fundamental, cabendo -lhe desempenhar três funções essenciais: permite determinar o regime e o mon-
tante do IVA incidente sobre operações tributáveis; possibilita à administração tributária o controlo do 
imposto; e serve de suporte para os sujeitos passivos exercerem e comprovarem o direito à dedução.

Esta última função está expressa no n.º 2 do art. 19º do CIVA, que consagra o princípio de que 
apenas é permitida a dedução do imposto mencionado em facturas e documentos equivalentes passados 
em forma legal. De modo que, a posse da factura opera como um documento que garante um crédito 
sobre o Estado, o qual é reembolsado, ou permite, por compensação, diminuir o valor da dívida de 
imposto para com o Estado.

A factura ou documento equivalente exigida pelo artigo 19.º, n.º 2 do CIVA para a dedução do 
imposto é a que respeite todas as exigências do artigo 35.º, n.º 5 do CIVA. O objectivo destas exigências 
é duplo: identificar a operação a que respeitam as facturas, de modo a que delas se possam extrair as 
devidas consequências quanto à incidência do imposto, sua taxa, sujeitos, cobrança, deduções, assim 
como a necessidade de um combate mais eficaz à fuga e fraude fiscais.
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Como se vê, a factura apresenta -se como um documento legalmente necessário nas transmissões 
de bens e prestações de serviço passíveis de IVA. A previsão legal de uma determinada forma confere 
à factura a natureza de documento ad substantiam, um modo indispensável para que a operação tribu-
tável possa conferir o direito à dedução do imposto. Só através da factura (ou documento equivalente) 
que respeite todas as exigências do artigo 35.º, n.º 5 do CIVA o sujeito passivo poderá provar o facto 
tributário e exigir o direito à dedução.

As facturas que não obedecerem aos requisitos legais exigidos pelo artigo 35.º do CIVA obstavam 
à dedução do imposto. Por conseguinte, para serem válidas, as facturas devem conter: a) Os nomes, 
firmas ou denominações sociais e a sede ou domicílio do fornecedor de bens ou prestador de serviços 
e do destinatário ou adquirente, bem como os correspondentes números de identificação fiscal dos 
sujeitos passivos de imposto; b) A quantidade e denominação usual dos bens transmitidos ou dos ser-
viços prestados, com especificação dos elementos necessários à determinação da taxa aplicável; c) O 
preço, líquido de imposto, e os outros elementos incluídos no valor tributável; d) As taxas aplicáveis 
e o montante de imposto devido; e) O motivo justificativo da não aplicação do imposto, se for caso 
disso; f) A data em que os bens foram colocados à disposição do adquirente, em que os serviços foram 
realizados ou em que foram efectuados pagamentos anteriores à realização das operações, se essa 
data não coincidir com a da emissão da factura.

Para ter “forma legal” a factura deve conter todos esses elementos, não havendo que distinguir, 
como se refere no Acórdão do STA de 17/2/1999, proferido no processo n.º 020593, «entre aquelas 
exigências, as essenciais e acessórias, pois ao estabelecê -las, considerou -as todas necessárias para a 
identificação da operação a que respeitam, de modo a que possam extrair -se daqueles documentos as 
devidas consequências quanto à incidência do imposto, sua taxa, sujeitos, cobrança, deduções, etc.».

Se todos os elementos são indispensáveis para o exercício do direito à dedução do imposto, há, no 
entanto, que fazer a distinção entre os elementos da factura e o conhecimento que os sujeitos passivos 
têm sobre a sua autenticidade. O problema coloca -se sobretudo quanto à identificação do alienante ou 
prestador de serviços, uma vez que os demais elementos são cognoscíveis pelo adquirente.

A alínea a) do n.º 5 do art. 35º impõe a obrigação das facturas mencionarem a identificação fiscal 
dos sujeitos passivos, mas não comete explicitamente ao adquirente a obrigação de controlar se essa 
identificação é ou não verdadeira. Ainda que possa recair sobre o adquirente a obrigação de controlar 
se número de identificação fiscal mencionado na factura corresponde ao cartão de identificação emitido 
pela Administração, atenta a presunção de veracidade dos documentos autênticos, não se lhe pode exigir 
que investigue se o cartão se mantém ou não válido.

Certamente por isso o artigo 72º do CIVA não menciona o número de identificação fiscal entre 
os elementos da factura cuja falta ou inexactidão responsabiliza o adquirente, em solidariedade com o 
transmitente, pelo pagamento do imposto. Diz o n.º 1 desse artigo que o adquirente «é solidariamente 
responsável com o fornecedor pelo pagamento do imposto, quando a factura ou documento equiva-
lente, cuja emissão seja obrigatória nos termos do artigo 28.º, não tenha sido passada, contenha uma 
indicação inexacta quanto ao nome ou endereço das partes intervenientes, à natureza ou à quantidade 
dos bens transmitidos ou serviços fornecidos, ao preço ou ao montante de imposto devido». Não se 
fazendo qualquer referência ao número de identificação fiscal referido na aliena a) do n.º 5 do art. 35º, 
pode concluir -se que não existe a obrigatoriedade do adquirente dos bens ou serviços averiguar a au-
tenticidade do número de identificação do fornecedor. E a inexistência de tal dever até se compreende, 
pois a solução contrária não só constituiria um entrave ao comércio jurídico como era susceptível de 
congestionar os canais de comunicação e informação da Administração Fiscal.

No caso dos autos, como se vê das facturas de fls. 39, 40 e 41, as facturas contêm os números de 
identificação fiscal dos fornecedores e do comprador dos materiais e serviços nelas mencionados. Nem 
há falta de indicação de número de identificação fiscal, nem divergência entre os números fiscais desses 
sujeitos e os cartões de identificação emitidos pela Administração. Apenas se constata que os fornecedo-
res utilizaram o número de empresário em nome individual atribuído pelo Registo Nacional de Pessoas 
Colectivas, nos termos do DL n.º 42/89, de 3/2 (o número começado por 8) e não o número atribuído 
pela administração Fiscal, nos termos do DL n.º 463/79, de 30/11 (o número começado por 1).

Para as pessoas colectivas e entidades equiparadas, como é o caso dos empresários em nome 
individual, o n.º 4 do art. 1º do DL n.º 463/79, de 30/11, que instituiu o número fiscal de contribuinte, 
manteve o número atribuído pelo Registo Nacional de Pessoas Colectivas. Nas transacções comerciais, 
designadamente na emissão de facturas e documentos equivalentes, era esse o número usado pelos 
empresários em nome individual.

Todavia, pelo Ofício -Circulado 30030, de 15/12/2000, da Direcção de Serviços de IVA, foi trans-
mitido a esses empresários o despacho de 10/9/2000 do Director -Geral dos Impostos, no sentido de 
que, após 31/3/2001, não era permitido utilizar o número de identificação atribuído pelo Ministério da 
Justiça e que deveriam utilizar o número de pessoa singular atribuído pelo Ministério das Finanças.

Como as facturas foram emitidas em 2/8, 10/9 e 11/9 de 2001, na parte relativa à identificação 
fiscal dos fornecedores, existe violação do Ofício -Circulado 30030.
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Mas, para efeito de comprovação da transmissão de bens e serviços e de exercício do direito à 
dedução do imposto, o incumprimento da circular não significa que o fim que se pretende obter com a 
indicação do número de contribuinte nas facturas tenha sido frustrado. Se o anterior número cumpria 
a função de identificar correcta e rapidamente os sujeitos passivos interveniente na transmissão dos 
bens e serviços, não é pelo facto de ter sido imposto diferente procedimento que meses depois deixou 
de a cumprir.

O que se verifica é que, contrariamente às indicações do ofício -circulado, os fornecedores con-
tinuaram a utilizar livros de facturas pré -impressos com a identificação fiscal anteriormente atribuída 
pelo Ministério da Justiça. Esta falta pode eventualmente ser sancionada, mas por si só não retira ao 
adquirente o direito à dedução do IVA mencionado nas facturas. As facturas contêm os números de 
identificação fiscal dos emitentes capazes de comprovar que foram eles quem efectivamente forneceram 
os bens e serviços nelas mencionados.

Não tendo sido invocada e provada a falsidade das facturas ou que as transmissões consubstancia-
ram operações simuladas, a irregularidade praticada com a manutenção nas facturas do anterior número 
de identificação não as invalida para efeito de dedução do imposto nelas liquidado. Pode dizer -se que 
se tratou de uma irregularidade que de modo algum prejudicou os objectivos que se visam atingir com 
a indicação correcta do número de contribuinte do fornecedor.

Assim sendo, a circunstância de não se ter actualizado o número fiscal nos livros de facturas e de 
esse número não ser válido perante o registo administrativo, não é, por si só, suficiente para se deixar 
de considerar juridicamente o emitente de tais documentos como sujeito passivo para efeito da dedução 
do imposto neles facturado.

4. Pelo exposto, acordam os juízes da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo em conceder provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida e julgar procedente 
a impugnação, anulando a liquidação adicional do IVA impugnada.

Custas pela recorrida, na primeira instância.

Lisboa, 14 de Dezembro de 2011. — Lino Ribeiro (relator) — Casimiro Gonçalves — Valente 
Torrão. 

 Acórdão de 14 de Dezembro de 2011.

Assunto:

Autoliquidação. Reclamação graciosa. Revisão oficiosa. artigos 131.º do CPPT e 78.º 
da LGT. Convolação. Pedido de reenvio prejudicial. Suspensão da instância.

Sumário:

 I — Apesar de não ter sido deduzida reclamação contra o acto de autoliquidação 
no prazo previsto no artigo 131.º do CPPT, o interessado podia ainda solicitar 
à administração tributária a revisão oficiosa do acto ao abrigo do disposto no 
n.º 4 do artigo 78.º da LGT, vez que a lei ficciona que os erros da autoliquidação 
são imputáveis à administração e esta não pode demitir -se de tomar a iniciativa 
de revisão quando demandada para o efeito pelo interessado, estando mesmo 
obrigada a proceder à convolação nesse meio procedimental quando conclui que 
a reclamação apresentada é intempestiva – artigo 52.º do CPPT.

 II — Tendo a autoliquidação de imposto sido efectuado em 4/06/2004, o prazo legal 
de quatro anos para solicitar a revisão oficiosa do acto terminou às 24 horas do 
dia 4/06/2008, dado que ao cômputo do termo do prazo são aplicáveis as regras 
constantes do artigo 279.º do Código Civil [cfr. artigo 57.º, n.º 3 da LGT e 20.º, 
n.º 1, do CPPT).

 III — Apesar de a reclamação apresentada pelo contribuinte só ter dado entrada nos 
serviços da administração tributária no dia 5/06/2008, há que aplicar o disposto 
no artigo 26.º, n.º 2, do CPPT, uma vez que foi enviada através de correio registado 
em 4/06/2004, considerando -se, assim, apresentada nessa data.

 IV — Considerando o poder -dever atribuído à administração tributária de proceder 
à convolação da reclamação em pedido de revisão do acto de autoliquidação, 
e considerando que na data em que é apresentado a reclamação ainda não se 
encontrava esgotado o prazo dentro do qual a revisão oficiosa podia ser pedida 
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e ordenada, não podia o pedido de anulação do acto que a reclamante dirigiu à 
administração tributária ser indeferido por intempestividade.

 V — Suscitando -se no recurso interposto da decisão de mérito proferida em processo 
de impugnação judicial deduzido contra acto de autoliquidação de IVA a questão 
da conformidade da interpretação do artigo 16.º, n.º 1 e n.º 6, alínea c), do Có-
digo do IVA com os artigos 11.º, n.º 1, alínea a) e 11.º -A, n.º 3, alínea c), da Sexta 
Directiva, e tendo idêntica questão sido suscitada noutro recurso que corre termos 
neste Supremo Tribunal e no qual foi decidido interpelar o Tribunal de Justiça da 
União Europeia para dar resposta a essa mesma questão, impõe -se, nos termos 
do artigo 279.º do CPC, determinar a suspensão desta instância recursiva até 
que naquele processo seja proferida decisão pelo Tribunal de Justiça da União 
Europeia.

Processo n.º 366/11 -30.
Recorrente: TVI – Televisão Independente, S.A.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Exmª. Srª. Consª. Drª. Dulce Neto.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. O MINISTÉRIO PÚBLICO e a TVI  - TELEVISÃO INDEPENDENTE, S.A., com os demais 
sinais dos autos, recorrem para este Supremo Tribunal da sentença proferida pelo Tribunal Administra-
tivo e Fiscal de Sintra que julgou improcedente a impugnação judicial que esta deduziu contra o acto 
de indeferimento tácito da “reclamação graciosa” interposta contra o acto de autoliquidação de IVA 
relativo ao mês de Abril de 2004.

As alegações dos recursos mostram -se rematadas com o seguinte quadro conclusivo:
1.1. Recurso da TVI  - TELEVISÃO INDEPENDENTE, S.A.
1. O montante da taxa de exibição deve ser excluído do valor tributável para efeitos de IVA, por-

quanto assim o impõem o artigo 16.º, n.º 1 e n.º 6, alínea c) do CIVA, o artigo 11º A, n.º 1, alínea a) e 
n.º 3, alínea c) da Sexta Directiva (Directiva 77/388/CE do Conselho, de 17.05.1977) e bem assim a 
Jurisprudência emanada do TJCE.

2. A taxa de exibição devida pelos anunciantes é liquidada, por substituição tributária, pelos opera-
dores ou distribuidores de televisão que a tem que entregar ao Estado no prazo referido pelo artigo 52.º 
do Decreto -lei n.º 227/2006, e informar o mesmo sobre: teor das exibições, identificação dos anunciantes, 
importância sobre a qual recaiu a taxa e montantes de contribuição liquidados a cada anunciante.

3. No caso em apreço não ocorre retenção na fonte, contrariamente ao pressuposto de que parte 
o M.º Juiz a quo e que normalmente está associado ao mecanismo da substituição.

4. A melhor doutrina considera haver substituição tributária quando a lei determina que um dado 
sujeito passivo se substitua àquele relativamente ao qual se verificou o facto tributário, ocupando o seu 
lugar na obrigação de imposto e, via de regra, beneficiando do direito de haver aquilo que pagou.

5. Alexandre do Amaral distingue claramente entre o sujeito passivo por débito próprio e o su-
jeito passivo por débito alheio, sendo o sujeito passivo por débito próprio aquele em que confluem as 
qualidades de sujeito passivo e contribuinte, enquanto o sujeito passivo por débito alheio é aquele que, 
sendo embora sujeito passivo, não é contribuinte. O ilustre autor dá como exemplo deste último caso o 
substituto tributário, qualidade que a ora Recorrente assume por força da lei no presente caso.

6. Todos os autores são unânimes em considerar que substituição fiscal não se confunde com 
retenção e em afirmar que a substituição não é ditada por nenhum princípio de equilíbrio ou justiça, 
mas tão só por um princípio de eficácia, ou seja, por razões de natureza técnica (vg. um pagamento 
mais rápido ao Estado, a redução do número de sujeitos, etc.).

7. De acordo com o probatório, a Recorrente prestou serviços de publicidade, emitiu facturas aos 
seus clientes anunciantes, exigiu -lhes a taxa de 4% a que alude o Decreto -lei n.º 227/2006 e liquidou 
IVA sobre o valor dos serviços prestados e ainda sobre o montante arrecadado dos 4%, entregando -o 
ao Estado.

8. Mais se provou que em Abril de 2004 a Recorrente contabilizou os montantes referentes à taxa 
de exibição acima referida em contas de terceiros, i.e., em contas transitórias referentes a cada um dos 
próprios clientes.

9. Não obstante a prova dos referidos factos, entendeu o M.º Juiz a quo não se dever aplicar ao 
caso em apreço o disposto na alínea c) do n.º 6 do artigo 16º do CIVA, porquanto, na sua óptica, o 
obrigado, ao efectuar a liquidação do tributo aos anunciantes e na medida em que recebe as quantias 
apuradas, fica constituído na posição de devedor do mesmo e, não suportando o encargo tributário, não 
pode pretender que tais quantias pagas aos titulares do crédito sejam efectuadas em nome e por conta 
do destinatário do serviço.
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10. Ora, salvo o devido respeito, não tem o M.º Juiz a quo razão e desde logo porque, receba ou 
não (e em tempo) dos anunciantes, a Recorrente tem sempre que entregar o montante da contribuição 
ao Estado, o que resulta expressamente do artigo 52.º do Decreto -lei nº. 227/2006, além de que sempre 
que a Recorrente recebe tais montantes  - e é o mais comum  - recebe -os a título de direito de regresso 
sobre os seus clientes.

11. O substituto realiza uma prestação que constitui objecto de uma obrigação alheia, i.e., do 
substituído, que é quem realiza o facto tributário. O substituto, embora seja devedor, “não preencheu 
o facto tributário, mas outro pressuposto de facto conexo ao facto gerador” (Diogo Leite de Campos, 
ob. cit.).

12. Ao indicar ao Estado o nome dos anunciantes, ao calcular o valor das contribuições devidas 
pelos mesmos, ao recolher junto deles tais valores e entregá -los ao Estado, é evidente que a Recorrente 
entrega uma contribuição em nome e por conta de outrem.

13. O momento exacto em que essa recolha é feita  - antes ou depois do prazo definido no artigo 52.º 
do referido Decreto -lei n.º 227/2006 para entrega ao Estado, ou seja, saber se estamos perante um 
adiantamento ou perante um reembolso do anunciante devidamente registado nas já aludidas contas de 
terceiros transitórias  - não pode alterar o facto de, perante o Estado, tratar -se sempre de um pagamento 
que, embora obrigatório, é feito em nome e por conta de outrem.

14. Assim entendeu a Advogada -Geral no Processo n.º C -98/05, do Tribunal de Justiça das Comu-
nidades Europeias (TJCE), a respeito da interpretação do artigo 11º A, n.º 3, alínea c) da Sexta Directiva: 
“O momento em que o imposto deve ser pago não representa, pelo contrário, um critério distintivo em 
si mesmo... Se, designadamente, o imposto for de qualificar como valor a registar na conta transitória, 
na acepção do artigo 11º A, n.º 3, alínea c) da Sexta Directiva, não é incluído na matéria colectável, 
ainda que o fornecedor o tenha pago antes da entrega”.

15. Por conseguinte, fica claro que o momento em que o tributo é recolhido junto do cliente 
(substituído) não contende com o enquadramento desse montante na alínea c) do n.º 3 do artigo 11º, 
A da Sexta Directiva.

16. É certo que a Recorrente, quando liquida e entrega ao Estado as quantias devidas pelos anun-
ciantes, fá -lo no interesse de terceiros e por isso mesmo é tão feliz a expressão “sujeito passivo por 
débito alheio” de Alexandre do Amaral.

17. Só em face do exposto se atenderá ao princípio da qualificação dos factos de acordo com a 
sua substância económica, aliás consagrado no n.º 3 do artigo 11º da LGT.

18. Em face do exposto, o entendimento consagrado pelo M.º Juiz a quo contraria o disposto na 
alínea c) do n.º 6 do artigo 16.º do CIVA e a alínea c) do n.º 3 do artigo 11.º A da Sexta Directiva, sendo 
certo que de acordo com a orientação que tem sido seguida pelo TJCE (ver conclusões do Advogado-
-Geral no Processo n.º C -18/92 do TJCE (Chaussures Bally S.A. contra o Estado Belga), “a alínea c) 
destina -se a precisar que existem montantes que o fornecedor na prática recebe do comprador, mas 
que não deve, porém, incluir na matéria tributável, uma vez que só correspondem a um reembolso de 
despesas efectuadas pelo fornecedor no interesse do comprador e que não podem ser consideradas parte 
da contrapartida do bem entregue”.

19. No conhecido Acórdão do TJCE proferido no Processo n.º C -98/05 (Danske Bilimportorer 
contra Skatteministeriet) a respeito do Imposto Automóvel Dinamarquês, o TJCE configurou bem a 
questão e concluiu que a matrícula, embora requerida pelo distribuidor, era efectuada em nome e por 
conta do cliente, acrescentando que, sendo um pressuposto para a circulação do veículo na via pública, 
constituía um interesse exclusivo do cliente, pelo que havia lugar à aplicação do n.º 3, alínea c), do 
artigo 11º A da Sexta Directiva.

20. De acordo com as conclusões da Advogada -Geral neste processo, “se a matrícula for efec-
tuada em nome do cliente deve assumir -se que o imposto também será pago em seu nome e registado 
na contabilidade do distribuidor como conta transitória. Esta configuração da legislação fiscal está em 
perfeita conformidade com a Sexta Directiva, cujo artigo 11.º A, n.º 3, alínea a) também contém uma 
norma expressa aplicável aos impostos sobre os montantes registados nas contas transitórias”.

21. Adaptando tais conclusões ao caso em apreço, conclui -se que a taxa de exibição se enquadra 
no “conceito comunitário de acção em nome e por conta de outrem”.

22. Em face de todo o exposto, é lícito concluir que, ao contrário do que foi sufragado pelo 
Mº. Juiz a quo, o montante correspondente à taxa de exibição deve estar excluído da base tributável 
para efeitos de IVA.

23. Ainda que assim não se entenda, sempre se dirá que mesmo em face do artigo 16.º, n.º 1 do 
CIVA e do artigo 11º A, n.º 1, alínea a) da Sexta Directiva, as contribuições em causa não apresentam 
uma ligação directa com a prestação de serviço para que se integrem no valor da contraprestação, 
contrariamente ao que foi entendido pelo Mº Juiz a quo, pois as taxas de exibição não constituem uma 
contrapartida do serviço prestado pela Recorrente, nem apresentam ligação directa com a prestação 
do serviço.
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24. Com efeito, a contrapartida pela difusão da publicidade por parte da Recorrente  - uma pres-
tação de serviços  - é o pagamento do preço pelo anunciante. É esse preço que apresenta uma ligação 
directa com a prestação da Recorrente.

25. Isso sem contar com a circunstância de o facto gerador da taxa ou contribuição em apreço não 
ser idêntico ao do IVA: o primeiro (facto gerador da taxa) é a exibição de publicidade comercial nos 
moldes definidos pelo artigo 50.º, n.º 1 do Decreto -lei 227/2006 e o segundo (facto gerador do IVA) é 
toda actividade de prestação de serviços.

26. Acresce que a actividade da Recorrente não consiste na mera exibição da publicidade comercial 
em causa e o valor pela contrapartida da prestação do serviço (preço global) não coincide com o valor 
base da taxa de exibição (preço da exibição/difusão), sendo o primeiro superior ao segundo.

27. Relativamente ao caso concreto das prestações de serviços, atente -se no Acórdão do TJCE de 
05.02.1981 (Processo n.º 154/80) onde se refere que “a matéria colectável de uma prestação de serviços 
é constituída por tudo o que é recebido em contrapartida do serviço prestado: deve, portanto, existir 
um vínculo directo entre o serviço prestado e o valor recebido para que uma prestação de serviços seja 
tributável (...)”.

28. Ora, a taxa de exibição não tem a natureza de uma contrapartida pelo serviço prestado, vi-
sando exclusivamente “o financiamento do fomento e desenvolvimento das artes cinematográficas e 
do audiovisual”, sendo evidente a falta de nexo sinalagmático entre o serviço prestado aos anunciantes 
e o pagamento da taxa de exibição.

29. Em consequência do exposto, a taxa de exibição não pode integrar o conceito de valor tribu-
tável para efeitos do artigo 16.º, nº1, alínea a) do CIVA.

30. Importa ainda realçar que, embora não se confunda com a taxa de exibição, a contribuição 
prevista no artigo 23.º, n.º 1 da Lei n.º 42/2004 tem em comum com esta a finalidade intrínseca  - o 
financiamento do desenvolvimento do cinema e do audiovisual  - e o mecanismo de liquidação  - por 
substituição tributária.

31. Em ambos os casos, as contribuições não apresentam qualquer ligação directa com a prestação 
do operador e, quer num caso, quer no outro, não é o substituto um “sujeito passivo por débito próprio”, 
pois quem pratica o facto tributário é o anunciante ou o operador/distribuidor.

32. Todavia, o legislador, no artigo 23.º da Lei n.º 42/2004, preocupou -se em consagrar expressa-
mente a não incidência de outros tributos sobre essa contribuição mas, pelo menos em matéria de IVA, 
esta incidência sempre ficaria afastada pelo artigo 16.º, n.º 6, alínea c) do CIVA. À mesma conclusão 
chegaríamos por aplicação do artigo 16º, n.º 1, do CIVA, porquanto a contribuição não constitui con-
trapartida do que quer que seja.

33. Quer isto dizer que, no que concerne especificamente ao IVA, mesmo que o artigo 24º, n.º 2 
não existisse a solução adoptada teria de ser a mesma, pelo que, não obstante a consagração expressa 
da não incidência de imposições fiscais sobre a contribuição do artigo 23º, n.º 1 da Lei n.º 42/2004, ao 
contrário do que sucede para a taxa de exibição, o mesmo entendimento terá de valer para esta última 
taxa. Tratam -se, conforme exposto, de situações materialmente idênticas.

34. Dessa forma, não tem razão o Tribunal a quo quando refere que, se o legislador tivesse preten-
dido afastar a taxa da exibição da incidência da qualquer imposição tributária, teria obrigatoriamente 
de consagrar uma regra igual à do artigo 24.º, n.º 2 da Lei 42/2004.

35. Concluindo, também por força do disposto no artigo 16.º, n.º 1, do CIVA o montante corres-
pondente à taxa de exibição liquidada aos anunciantes deve ser excluído da base tributável para efeitos 
de IVA.

36. Finalmente, o caso vertente suscita um conjunto de questões relativas à interpretação de nor-
mas de direito comunitário, o que justifica um pedido de clarificação perante o TJCE, com vista a uma 
correcta interpretação e, subsequentemente, boa aplicação das referidas normas jurídicas, o caso em 
apreço suscita, pelo menos, as seguintes questões, cuja submissão a apreciação prejudicial do TJCE a 
Recorrente requer a V. Exas.

37. Sobre o sentido e alcance do disposto no artigo 11º A, n.º 1, alínea a), da Directiva 77/388/CE, 
nomeadamente: qual a ratio legis subjacente a esse preceito? Qual o conteúdo do conceito de “con-
trapartida que o fornecedor ou o prestador recebeu ou deve receber em relação a essas operações”? A 
taxa de exibição liquidada pela Recorrente aos anunciantes na qualidade de substituta tributária, nos 
termos do artigo 50º, n.º 1 do Decreto -lei n.º 227/2006, enquadra -se nesse conceito? Em consequência, 
as quantias liquidadas pela Recorrente a título de taxa de exibição devem ser incluídas na base tributável 
para efeitos de IVA?

38. Sobre o sentido e alcance do disposto no artigo 11º, A, nº. 3, alínea c) da Directiva 77/388/CE, 
nomeadamente: Qual a ratio Iegis subjacente a esse preceito? Qual o conteúdo do conceito de “quantias 
que um sujeito passivo recebe do adquirente ou do destinatário, a título de reembolso das despesas 
efectuadas em nome e por conta destes últimos, e que estão registadas na sua contabilidade em contas 
transitórias”? A taxa de exibição liquidada pela Recorrente aos anunciantes na qualidade de substituta 
tributária e contabilisticamente registada numa conta de terceiros, enquadra -se nesse conceito? Em 
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consequência, essas quantias liquidadas pela Recorrente a título de taxa de exibição devem ser incluídas 
na base tributável para efeitos de IVA?

Nestes termos e nos demais de Direito, deve o presente recurso ser julgado totalmente procedente 
e, em consequência, ser a douta decisão recorrida substituída por outra que considere que a taxa de 
exibição liquidada pela recorrente nos termos legais está excluída da base tributável em IVA.

Requer -se ainda seja ordenado, nos termos da legislação comunitária em vigor, o reenvio preju-
dicial para o TJCE tendo em vista o esclarecimento das questões supra identificadas.

1.2. Recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO
I. Recorre -se da douta sentença proferida de fls. 152 a 158 dos autos, pela qual foi julgada im-

procedente a impugnação judicial apresentada por TVI  - Televisão Independente, SA., relativamente 
ao acto de indeferimento tácito de reclamação graciosa que apresentara nos termos do disposto no 
artigo 131º, do CPPT, e esta com relação ao acto de autoliquidação de IVA relativo ao mês de Abril de 
2004 efectuado pela firma Impugnante.

II. Sucede que à data da apresentação da impugnação judicial estava já extinto, por caducidade, 
o respectivo direito de acção.

III. Com efeito, estava em causa uma situação de autoliquidação de IVA referente ao mês de Abril 
de 2004, incluído em declaração apresentada pela firma Impugnante na data de 04.06.2004.

IV. Assim, a reclamação graciosa apresentada por requerimento enviado a 04.06.2008 e recebida 
a 05.06.2008 pelo dirigente do órgão periférico da administração tributária, foi apresentada muito para 
além do prazo de 2 anos a que alude o artigo 131º, n.º 1, do CPPT, estando nessa altura já extinto, por 
caducidade, o respectivo direito de reclamação.

V. E tal determina a igual caducidade do direito a deduzir impugnação judicial, pelo que deverá 
entender -se que a mesma é intempestiva, sendo que a caducidade constitui excepção que importa, 
como consequência, a absolvição do pedido da R. Fazenda Pública e a inerente improcedência da 
impugnação.

VI. Daí que o Mmº. Juiz a quo tenha violado a referida disposição do artigo 131º, n.º 1, do CPPT, 
e ainda as normas dos artigos 493º, n.º 1 e 3, e 496º, ambas do CPC.

VII. Assim, deve pois ser julgado procedente o presente recurso, por se verificar a invocada ex-
cepção de caducidade e intempestividade da impugnação judicial, e, em consequência, determinada a 
revogação da sentença recorrida e de julgar improcedente a impugnação.

Porém V.Exas., Senhores Conselheiros, apreciarão e decidirão como for de Direito!
1.3 Não foram apresentadas contra -alegações.
1.4. Colhidos os vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, cumpre decidir em conferên-

cia.
2. Na sentença recorrida julgou -se como provada a seguinte matéria de facto:
A - A impte, no âmbito da sua actividade audiovisual operando no mercado televisivo, prestou 

serviços de publicidade comercial a diversos anunciantes no mês de Abril de 2004, no âmbito do qual 
facturou àqueles clientes pelos serviços prestados, no qual se inclui o valor de 4% sobre o preço facturado 
pela exibição e difusão de publicidade e relativo à taxa de exibição enquanto contribuição para apoio 
ao cinema e audiovisual, nos termos do disposto no Dec.Lei n.º 227/2006, de 15.11, sobre a qual fez 
incidir o IVA sobre a totalidade das importâncias facturadas apurando o imposto a pagar, procedendo 
à entrega do imposto liquidado no período e devidamente incluída na respectiva declaração periódica 
— cfr Declaração Periódica de fls. 29 a 33, dos autos.

B - Em resultado da liquidação da taxa de exibição referida supra, foram contabilizados os montantes 
de receita a favor da Cinemateca Portuguesa e do Instituto do Cinema e do Audiovisual e Multimédia 
através de contas de terceiros, processadas e pagas as importâncias assim apuradas — cfr documentos 
de fls. 34 a 51, dos autos.

C - Da autoliquidação de imposto referida supra efectuada em 04.06.2004, enviou em 04.06.08 
requerimento de reclamação graciosa do acto tributário constante de fls. 17 a 51, dos autos, a qual foi 
recebida no dia 05.06.08, não tendo merecido qualquer decisão  - cfr artº 1º da p.i. e artº 7º da Informa-
ção de fls. 63 a 76, dos autos.

3. O objecto dos dois presentes recursos jurisdicionais é constituído pela sentença proferida no 
processo de impugnação judicial deduzida pela TVI – TELEVISÃO INDEPENDENTE, S.A. contra o 
acto de indeferimento tácito da “reclamação graciosa” que apresentou nos termos e para os efeitos do 
disposto no artigo 131.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário, tendo por objecto o acto 
de autoliquidação de IVA relativo ao mês de Abril de 2004 consumado através de declaração periódica 
que apresentou em 4 de Junho de 2004, com sequente pagamento do tributo autoliquidado.

Enquanto a Impugnante recorre da sentença na parte em que, conhecendo do mérito, julgou impro-
cedente a impugnação judicial na consideração de que a contribuição liquidada aos clientes anunciantes 
da Impugnante a título de taxa de exibição não devia ser excluído do valor tributável para efeitos de 
IVA, já o Ministério Público recorre da sentença na parte em que julgou improcedente a excepção de 
caducidade do direito acção invocada pela Fazenda Pública em sede de contestação.
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Comecemos pela análise do recurso interposto pelo Ministério Público, dada os termos de pre-
cedência lógica -jurídica de conhecimento da questão nele colocada e que é a de saber se, ao julgar 
improcedente a excepção de caducidade do direito de acção invocada pela Fazenda Pública (por força da 
intempestividade da reclamação previamente apresentada), a sentença incorreu em erro de julgamento, 
por errónea interpretação do disposto no artigo 131.º, n.º 1, do Código de Procedimento e de Processo 
Tributário e do disposto nos artigos 493.º, nºs 1 e 3, e 496.º do Código de Processo Civil.

A Impugnante alegou, na petição inicial, que embora tenha apresentado em 5/06/2008 “recla-
mação graciosa” do acto de autoliquidação do IVA relativo ao mês de Abril de 2004, tal designação 
ficou a dever -se a mero lapso, uma vez que bem sabe que esse meio gracioso de impugnação tem de 
ser apresentado no prazo de dois anos; o que pretendeu apresentar foi um pedido de revisão oficiosa 
do acto de autoliquidação, ao abrigo do disposto no artigo 78.º da Lei Geral Tributária, cujo prazo de 
apresentação é de quatro anos, pelo que a reclamação deveria ter sido oficiosamente convolada pela 
Administração Fiscal em procedimento de revisão oficiosa do acto.

Na contestação, a Fazenda Pública invocou a intempestividade da impugnação por força da intem-
pestividade da reclamação apresentada, invocando ter sido ultrapassado o prazo de dois anos previstos 
no artigo 131.º do CPPT; e, prevenindo a hipótese de se vir a considerar que essa reclamação constituía 
um pedido de revisão oficiosa do acto, defendeu igualmente a intempestividade desse pedido por terem 
decorrido mais de quatro anos sobre o acto de autoliquidação.

Na sentença recorrida, o Meritíssimo Juiz julgou improcedente essa questão com a seguinte ar-
gumentação: «Em 1º lugar importa dizer que a presente petição inicial, embora se figure intempestiva 
face à apresentação do requerimento de reclamação graciosa deduzida para além do prazo consignado 
no n.º 1, do artº 131º do CPPT, não mereceu qualquer despacho de indeferimento com esse fundamento, 
pelo que face à formação do seu indeferimento tácito sendo que, embora do erro na autoliquidação de 
imposto decorra processualmente a necessária apresentação de prévia impugnação administrativa no 
referido prazo legal, tal não impede, no entendimento deste Tribunal que, sendo solicitado pelo inte-
ressado que se proceda à anulação do acto, ainda que sob a forma procedimental não determinada na 
lei para o efeito e no caso de esta iniciativa pertencer à Adm.Fiscal, nos termos da 2ª parte do nº1 do 
art.º 78º da LGT, cabendo a esta apreciar aquele pedido e sendo que da sua decisão expressa ou tácita 
cabe impugnação judicial, nos termos gerais, pelo que carece de razão a questão posta pela F.P.».

É contra esta decisão que se insurge o Ministério Público, insistindo na verificação da caducidade do 
direito de apresentar reclamação contra o acto de autoliquidação, por ela ter sido apresentada muito para 
além do prazo de dois anos a que alude o artigo 131º, n.º 1, do Código de Procedimento e de Processo Tri-
butário, e isso determinar «a igual caducidade do direito a deduzir impugnação judicial, pelo que deverá 
entender -se que a mesma é intempestiva, sendo que a caducidade constitui excepção que importa, como 
consequência, a absolvição do pedido da R. Fazenda Pública e a inerente improcedência da impugnação».

Vejamos.
Desde logo, há que salientar que estando em discussão nos presentes autos de impugnação judi-

cial a (i)legalidade do indeferimento tácito da reclamação administrativa que o contribuinte interpôs 
contra acto de autoliquidação, nada obsta a que se aprecie a suscitada questão da tempestividade dessa 
reclamação, isto é, que se aprecie a legalidade desse indeferimento perante a eventual caducidade do 
direito de apresentar a reclamação. Questão cujo conhecimento passa por saber que tipo de reclamação 
foi apresentada e qual era o prazo legal para a sua dedução.

Da petição da reclamação apresentada na Direcção de Finanças de Lisboa em 5 de Junho de 2008, 
embora remetida pelo correio, sob registo, no dia anterior [cfr. ponto C) do probatório e fls. 4 e 79 do 
respectivo procedimento tributário apenso], verifica -se que nela a Reclamante articulou que vinha «em 
tempo e nos termos do artigo 131.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT) apre-
sentar RECLAMAÇÃO GRACIOSA DO ACTO DE AUTOLIQUIDAÇÃO de Imposto sobre o Valor 
Acrescentado (IVA) relativo ao mês de Abril de 2004», alegando expressamente que «Em caso de erro 
na autoliquidação, a impugnação deste acto de tem que ser necessariamente precedida de reclamação 
graciosa, no prazo de 2 anos após a apresentação da declaração (art.º 131.º n.º 1 do CPPT)».

O que significa que a Reclamante quis, explicitamente, utilizar a via procedimental prevista no 
artigo 131.º, n.º 1, do CPPT, onde se prevê que em caso de erro na autoliquidação a impugnação será 
obrigatoriamente precedida de reclamação graciosa dirigida ao dirigente do órgão periférico regional 
da administração tributária, no prazo de dois anos após a apresentação da declaração.

Neste contexto, e visto que houve, efectivamente, um acto de autoliquidação, consubstanciado numa 
declaração acompanhada do respectivo meio de pagamento, não terá ocorrido qualquer lapso por parte 
da Reclamante, ora Recorrente, quando apresentou o articulado de “RECLAMAÇÃO GRACIOSA DO 
ACTO DE AUTOLIQUIDAÇÃO”. Foi esse o meio procedimental que inequivocamente elegeu, sendo 
insustentável a tese que agora defende no sentido de que incorreu em “mero lapso” na identificação do 
meio que efectivamente utilizou e que era a “Revisão Oficiosa” previsto no artigo 78.º da LGT.

Ora, como é bom de ver, entre o momento do acto de autoliquidação, em 4 de Junho de 2004, e a 
apresentação desta reclamação na Direcção de Finanças, em 5 de Junho de 2008, mediaram mais do que 
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os dois anos previstos no aludido artigo 131.º, sendo manifesta a intempestividade dessa reclamação à 
luz desse preceito legal, o que, aliás, o tribunal “a quo” não deixou de reconhecer.

Todavia, de acordo com a linha jurisprudencial que o Supremo Tribunal Administrativo tem vindo 
a adoptar, designadamente nos acórdãos proferidos 7/10/2009, nos processos nºs 475/09 e 476/09, e em 
2/11/2011, no processo n.º 329/11, que se crê uniforme e que sufragamos, a Administração Tributária 
tinha o dever de convolar essa reclamação em procedimento de revisão oficiosa do acto de autoliquida-
ção com fundamento em injustiça grave e notória, ao abrigo do disposto no n.º 4 do artigo 78.º da Lei 
Geral Tributária, pois «o facto de a lei determinar que “o dirigente máximo do serviço pode autorizar, 
excepcionalmente,” a revisão, não obsta à possibilidade de convolação da reclamação graciosa em 
pedido de revisão com fundamento em injustiça grave ou notória pois tal poder de autorização não é 
mera faculdade mas, antes, um verdadeiro poder -dever».

Na mesma linha de orientação, escreve JORGE LOPES DE SOUSA, no “Código de Procedi-
mento e de Processo Tributário”, 6ª Edição, II volume, pág. 413, que «... se o contribuinte apresentar 
um pedido de revisão em momento em que estava em tempo de apresentar reclamação graciosa, nos 
termos do art.º 131.º do CPPT, o requerimento em que formular esse pedido deverá ser convolado em 
reclamação, por ser o meio procedimental adequado para o efeito e existir o dever legal de a adminis-
tração tributária corrigir deficiências ou irregularidades processuais (art.º 19.º do CPPT), inclusiva-
mente efectuar convolação para a forma procedimental mais adequada (art.º 52.º do CPPT), havendo 
mesmo uma manifesta preferência legal pela utilização do que for mais adequado para a apreciação das 
pretensões dos interessados, como se depreende do preceituado nos arts. 145.º, n.º 3, e 147.º, n.º 2, do 
CPPT e, em geral, do art.º 2.º, n.º 2, do CPC. Na verdade, careceria manifestamente de razoabilidade e 
seria incompaginável com os princípios constitucionais da necessidade e do respeito pelos direitos dos 
cidadão (arts. 18.º, n.º 2, e 266.º, n.º 1, da CRP) entender que a administração tributária podia indeferir 
um pedido de revisão oficiosa dentro do prazo de reclamação graciosa previsto no art.º 131.º do CPPT, 
com o fundamento de esta não ter sido apresentada previamente, quando as questões suscitadas em sede 
de revisão oficiosa podem também ser objecto de apreciação naquela reclamação. Da mesma forma, 
por força dos mesmos princípios, se o contribuinte apresentasse uma reclamação graciosa quando já 
estivesse transcorrido o respectivo prazo, ela deveria ser convolada em pedido de revisão oficiosa, se 
os fundamentos invocados fossem fundamento de revisão.».

E apesar de o artigo 78.º da LGT prever a revisão por “iniciativa do sujeito passivo” somente “no 
prazo de reclamação administrativa e com fundamento em qualquer ilegalidade”, tal não significa que o 
contribuinte não possa, no prazo da revisão por “iniciativa da administração tributária” e que é de “quatro 
anos após a liquidação ou a todo o tempo se o tributo não tiver sido pago, com fundamento em erro 
imputável aos serviços”, solicitar à administração que tome a iniciativa de rever o acto, até porque, por 
força do disposto no n.º 2 desse artigo 78.º, se considera imputável aos serviços o erro na autoliquidação.

Como se deixou explicado no acórdão proferido por esta Secção de Contencioso Tributário em 
20/03/2002, no recurso n.º 26580, «...estando a administração tributária sujeita constitucionalmente aos 
princípios da legalidade, da justiça, da igualdade e da imparcialidade (art.º 266º n.º 2 da CRP), não se 
vê como possa ela demitir -se legalmente de tomar a iniciativa de revisão do acto quando demandada 
para o fazer através de pedido dos interessados. A administração tem o dever legal de decidir os pedidos 
que os interessados lhe façam, que digam respeito ao domínio das suas atribuições. O dever de pro-
núncia constitui, de resto, um princípio abertamente assumido pelo art.º 9º do Código de Procedimento 
Administrativo, no domínio do procedimento administrativo, mas aqui também aplicável por mor do 
disposto no art.º 2º do mesmo código.».

Esta é a posição jurisprudencial que se consolidou neste Supremo Tribunal (1) e que aqui se 
reitera.

Assim, é de concluir que, apesar de não ter sido deduzida reclamação nos termos do artigo 131.º do 
CPPT, a Impugnante podia pedir a revisão oficiosa desse acto, uma vez que a lei ficciona que todos os erros 
da autoliquidação são imputáveis à administração tributária e esta não pode demitir -se de tomar a iniciativa 
de revisão quando demandada para o fazer através de pedido do interessado, estando, mesmo, obrigada a 
proceder à convolação nesse meio procedimental quando conclui que a reclamação é intempestiva, inde-
pendentemente de pedido nesse sentido, já que o dever de convolação é oficioso – artigo 52.º do CPPT.

No caso dos autos, a declaração de autoliquidação de imposto foi apresentada em 4/06/2004, pelo que 
o prazo legal de quatro anos para requerer a revisão oficiosa terminou às 24 horas do dia 4/06/2008, sabido 
que ao cômputo do termo do prazo são aplicáveis as regras constantes do artigo 279.º do Código Civil [cfr. 
artigo 57.º, n.º 3 da LGT e 20.º, n.º 1, do CPPT) e que, segundo a alínea c) desse artigo 279.º, o prazo fixado 
em anos, a contar de certa data, termina às 24 horas do dia que corresponda, dentro do último ano, a essa data.

E apesar de a reclamação ter dado entrado nos serviços competentes da administração tributária 
no dia 5/06/2008, isto é, para além do citado prazo legal de quatro anos, o certo é que a mesma foi 
enviada através de correio registado em 4/06/2004 [cfr. fls. 4 e 79 do procedimento tributário apenso], 
sendo assim de aplicar o disposto no artigo 26.º, n.º 2, do CPPT, segundo o qual, «No caso de remessa 
pelo correio, sob registo, de requerimentos, petições ou outros documentos dirigidos à administração 
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tributária, considera -se que a mesma foi efectuada na data do respectivo registo, salvo o especialmente 
estabelecido nas leis tributárias».

Tendo em conta o poder -dever atribuído à administração tributária de proceder à convolação da 
reclamação em pedido de revisão do acto de autoliquidação, e tendo em conta que na data em que é apre-
sentado a referida reclamação ainda não se encontrava esgotado o prazo dentro do qual essa revisão ofi-
ciosa podia ser pedida e ordenada, não pode proceder a pretensão do Ministério Público de ver decretada 
a intempestividade dessa reclamação e a consequente caducidade do direito de deduzir esta impugnação.

Pelo exposto se conclui que não merece provimento o recurso interposto pelo Ministério Pú-
blico.

Passando, então, à apreciação do recurso interposto pela Impugnante, verifica -se que a questão 
nele colocada é a de saber se, como decidido, o montante da taxa de exibição de publicidade comer-
cial liquidada aos anunciantes pelos operadores ou distribuidores de televisão deve ser incluída no 
valor tributável para efeitos de IVA ou se, pelo contrário, deve ser excluído do valor tributável para 
efeitos desse imposto por força do disposto no artigo 16.º, n.º 1 e n.º 6, alínea c), do Código do IVA, 
interpretados em conformidade com o disposto no artigo 11.º -A, n.º 1, alínea a), e n.º 3, alínea c), da 
Directiva 77/388/CE, do Conselho, de 17.05.1977 (Sexta Directiva).

A Recorrente suscita a questão da conformidade da interpretação do artigo 16.º, n.º 1 e n.º 6, 
alínea c), do Código do IVA, adoptada pela Administração e sancionada pela sentença recorrida, com os 
artigos 11.º, n.º 1, alínea a) e 11.º -A, n.º 3, alínea c), da Sexta Directiva e com a jurisprudência do Tribunal 
de Justiça, por entender que «as contribuições em causa não apresentam uma ligação directa com a presta-
ção de serviço para que se integrem no valor da contraprestação, pois as taxas de exibição não constituem 
uma contrapartida do serviço prestado pela Recorrente, nem apresentam ligação directa com a prestação 
do serviço e ainda que a taxa de exibição se enquadra no “conceito comunitário de acção em nome e por 
conta de outrem”, pelo que o seu montante deve estar excluído da base tributável para efeitos de IVA.».

Idêntica questão foi suscitada no processo que corre com o n.º 138/11 nesta Secção do Supremo 
Tribunal Administrativo, no qual foi decidido, por acórdão proferido em 12/10/2011, interpelar o Tri-
bunal de Justiça da União Europeia, nos termos do artigo 267.º do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia, para dar resposta às seguintes questões:

1º. O artigo 16.º n.º 1 do CIVA, tal como interpretado pela sentença recorrida (no sentido de que 
a taxa de exibição de publicidade comercial é inerente à prestação de serviços publicitários razão pela 
qual deve ser incluída no valor tributável da prestação de serviços para efeitos de IVA) é compatível 
com o disposto no artigo 11.º A, n.º 1, alínea a) da Directiva 77/388/CE (actual artigo 73.º da Direc-
tiva 2006/112/CE do Conselho, de 28.11.2006), em particular com o conceito de “contrapartida que o 
fornecedor ou prestador recebeu ou deve receber em relação a essas operações”?;

2º. O artigo 16.º n.º 6 alínea c) do CIVA, tal como interpretado pela sentença recorrida (no sentido de 
que a taxa de exibição de publicidade comercial não constitui quantia paga em nome e por conta do destina-
tário dos serviços, ainda que contabilisticamente registadas em contas transitórias de terceiros e destinadas a 
ser entregues a entidades públicas, pelo que não estariam excluídas do valor tributável para efeitos de IVA) 
é compatível com o disposto no artigo 11.º, A, n.º 3, alínea c) da Directiva 77/388/CE (actual artigo 79.º 
c) da Directiva 2006/112/CE do Conselho, de 28.11.2006), em particular com o conceito de “quantias que 
um sujeito passivo recebe do adquirente ou do destinatário, a título de reembolso de despesas efectuadas 
em nome e por conta destes últimos, e que estão registadas na sua contabilidade em contas transitórias ?..

Considerando que em ambos os processos se questiona a interpretação da conformidade das mesmas 
normas do Código do IVA com os mesmos preceitos comunitários, e considerando que é obrigatória a 
pronúncia, em reenvio prejudicial, do Tribunal de Justiça da União Europeia sobre as referidas questões, 
sendo manifesto o interesse dessa pronúncia para a boa decisão da presente causa, impõe -se, nos termos 
do artigo 279.º do Código de Processo Civil, determinar a suspensão da instância recursiva interposta 
pela Impugnante da decisão de mérito proferida neste autos até que naquele processo n.º 138/11 seja 
proferida decisão pelo referido Tribunal (TJUE).

4. Face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo em negar provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público e, quanto ao recurso 
interposto pela TELEVISÃO INDEPENDENTE, S.A., declarar suspensa a instância recursiva até que o 
TJUE se pronuncie sobre o pedido de reenvio prejudicial formulado no supracitado processo n.º 138/11, 
devendo a secretaria, oportunamente, juntar a estes autos cópia dessa decisão.

Sem custas.

Lisboa, 14 de Dezembro de 2011. — Dulce Manuel Neto (relatora) —João Valente Torrão — Ca-
simiro Gonçalves.

(1) (Como se pode ver pela leitura, entre outros, dos acórdãos proferidos em 20/03/2002, no recurso n.º 26.580, em 17/12/2002, 
no recurso n.º 1182/03, em 29/10/2003, no recurso n.º 462/03, em 2/04/2003, no recurso n.º 1771/02, em 20/07/2003, no recurso 
n.º 945/03, em 11/05/2005, no recurso n.º 319/05, em 17/05/2006, no recurso n.º 16/06, e em 28/11/2007, no recurso n.º 532/07.) 
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 Acórdão de 14 de Dezembro de 2011.

Assunto:

Prescrição. Obrigação Tributária. Interrupção. Suspensão.

Sumário:

 I — As causas de interrupção ou suspensão da prescrição atendíveis para o cômputo em 
concreto do prazo de prescrição são as previstas na lei vigente à data da respectiva 
ocorrência, em conformidade com o disposto no n.º 2 do artigo 12.º do Código 
Civil, e não, as previstas na lei cujo prazo for aplicável, independentemente do 
momento em que tais factos se tenham efectivamente verificado.

 II — Assim as causas de interrupção da prescrição que ocorreram antes da alteração 
ao n.º 3 do art. 49º da LGT, introduzida pela Lei 53 -A/2006, ou seja, antes de 
01.01.2007, produzem os efeitos que a lei vigente no momento em que elas ocor-
reram associava à sua ocorrência: eliminam o período de tempo anterior à sua 
ocorrência e obstam ao decurso do prazo de prescrição, enquanto o respectivo 
processo estiver pendente ou não estiver parado por mais de um ano por facto 
não imputável ao contribuinte.

 III — A realização de penhora de bens suficientes para garantia do pagamento da dívida 
e acrescido, aliada à pendência da impugnação, suspendendo a execução até à 
decisão do pleito, determina também a suspensão do prazo de prescrição, conforme 
resulta do disposto no n.º 3 do artigo 49.º da LGT e 169.º, n.º 1 do CPPT.

Processo n.º 655/11 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: João António de Lima Lopes.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Pedro Delgado.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo

I – A Fazenda Publica, vem recorrer para este Supremo Tribunal da sentença do Tribunal Admi-
nistrativo e Fiscal de Viseu de 25 de Fevereiro de 2011, que julgou extinta a instância por inutilidade 
superveniente da lide por prescrição das respectivas obrigações tributárias deduzidas por João António 
de Lima Lopes, melhor identificado nos autos, contra a liquidação adicional de IVA e de IRS referente 
aos anos de 1995 a 1998, no montante de € 29.939,25.

Termina as suas alegações de recurso, formulando as seguintes conclusões:
« - Incide o presente recurso sobre, a aliás douta sentença, que julgou extinta a instância por inu-

tilidade superveniente da lide, nos termos do art.º 287º, alínea e) do CPC, com relação às liquidações 
impugnadas de IRS e IVA dos anos de 1996, 1997 e 1998, por se ter verificado a prescrição;

 - No caso dos autos, e de conformidade com o previsto no art.º 48º, nº. 1 da LGT, o termo inicial 
de contagem do prazo de prescrição, que é de oito anos, data de 01.01.1997, 01.01.1998 e 01.01.1999, 
para o IRS e IVA dos anos de 1996, 1997 e 1998, respectivamente;

 - As normas sobre prescrição assumem a natureza de preceitos de cariz substantivo, implicando 
que se aplicam apenas para o futuro, aos factos posteriores à sua entrada em vigor, nos termos do art.
º 12º, nº. 1 da LGT;

 - Temos que nos socorrer do disposto no art.º 297º do Código Civil, preceito que estipula que a 
lei que estabelecer um prazo mais curto do que o fixado na lei anterior é também aplicável aos prazos 
que já estiverem em curso, mas o prazo só se conta a partir da entrada em vigor da nova lei, a não ser 
que, segundo a lei antiga, falte menos tempo para o prazo se completar;

 - Salientando -se que as regras do art.º 297º do Código Civil se aplicam directamente às leis que 
alterem prazos e não às que alteram os efeitos das causas interruptivas ou suspensivas da prescrição; Daí 
que as leis que alteram causas de suspensão ou interrupção, não sendo leis sobre alteração de prazos, 
não se encontram abrangidas na previsão do art.º 297º do referido diploma legal;

 - Acresce que a determinação do prazo de prescrição a aplicar se faz no momento da entrada em 
vigor da nova lei;

 - Partindo desse pressuposto, verifica -se que se aplica às dívidas objecto do presente recurso (IRS 
e IVA dos anos de 1996, 1997 e 1998), o regime previsto na Lei Geral Tributária, uma vez que em 
01.01.1999 (data da entrada em vigor da LGT), falta o mesmo tempo de prescrição relativamente ao 
ano de 1996 (no regime do CPT e da LGT) e menos tempo para os anos de 1997 e 1998;
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 - Somos de parecer que o Meritíssimo Juiz a quo fez errada interpretação e aplicação do disposto 
no artº 297º do Código Civil, uma vez que considera que o mesmo integra uma regra de aplicação global 
do regime mais favorável ao devedor;

 - Da factualidade dos autos decorre que: Em 03.04.2001 foi instaurado processo executivo para 
cobrança coerciva das dívidas aludidas, nele não se tendo verificado qualquer pagamento ou adesão ao 
“Plano Mateus”; Em 02.05.2001 ocorreu a citação do executado nos termos e para os efeitos previstos 
no art.º 191º do CPPT; Em 02.07.2001 foi apresentada impugnação judicial; Em 29.04.2004 foi o exe-
cutado notificado para prestar garantia; Em 28.10.2005 houve a penhora de imóvel; Em 28.10.2005 
foi o processo executivo suspenso ao abrigo dos arts. 52º, nº. 1 da LGT e 169º do CPPT, com produção 
de efeitos em 03.04.2001;

 - Atentos os factos acima referenciados verifica -se que o processo de execução em vista da co-
brança coerciva das dívidas foi instaurado em 03.04.2001, nele não foi efectuado nenhum pagamento 
nem houve adesão a qualquer plano prestacional, encontrando -se, no entanto, suspenso por prestação 
de garantia (penhora de imóvel), desde, pelo menos, 28. 10.2005;

 - A este respeito entende a Fazenda Pública que, em conformidade com a norma do art.º 297º do 
Código Civil, o prazo de prescrição aplicável à situação sub judice é o previsto na Lei Geral Tributária, 
não o do CPT, daí resultando que a prescrição ainda não ocorreu atenta a suspensão da execução que 
fora instaurada, como consequência da prestação de garantia (no caso, penhora de imóvel que garante 
a dívida);

 - Ao tempo dos factos, o prazo de prescrição aplicável era de 10 anos, contado do início do ano 
seguinte àquele em que ocorreu o facto tributário, nos termos do disposto no art.º 34º, no. 1 do Código 
de Processo Tributário (CPT); Após a entrada em vigor da Lei Geral Tributária (LGT), o prazo de 
prescrição foi objecto de redução para 8 anos;

 - A contagem do prazo de 10 anos previsto no art.º 34º, nº. 1 do CPT teve o seu início em 01.01.1997 
(para o caso dos impostos de 1996), no entanto, na data da entrada em vigor da LGT (01.01.1999), 
mesmo que não tivessem ocorrido quaisquer factos interruptivos ou suspensivos da prescrição, ainda 
assim continuariam a faltar 8 anos para se completar o prazo de prescrição;

 - O que quer dizer que, segundo a lei antiga, nunca faltaria menos tempo para o prazo se completar 
do que o previsto na lei nova, dessa forma concluindo -se que terá de se atender ao novo prazo de 8 anos 
contemplado na lei nova (no caso, o art.º 48º, nº. 1 da LGT), contado a partir da sua entrada em vigor;

 - Não pode, contudo, descurar -se a existência de causas interruptivas e/ou suspensivas da prescrição 
que tenham influência no decurso do prazo de prescrição, sendo aplicáveis os que vêm previstos na lei 
em vigor no momento em que ocorreram, por força do art.º 12º, nº. 2 do Código Civil;

 - Na vigência do CPT a instauração da execução interrompia a prescrição, sendo que nos termos 
do art.º 49º, nº. 1 da LGT a reclamação, a impugnação e a citação são factos interruptivos da prescrição, 
mas não a instauração da execução;

 - Nos termos do art.º 49º, nº. 3 da LGT (na actual redacção da Lei nº. 53 -A/2006 de 29.12), a 
interrupção da prescrição tem lugar uma única vez, com o facto que se verificar em primeiro lugar, 
contudo, a norma citada apenas entrou em vigor em 01.01.2007, razão porque apenas é aplicável se se 
verificarem factos interruptivos novos após a sua entrada em vigor, não prejudicando os que anterior-
mente tiverem ocorrido;

 - Assim sendo, constata -se que anteriormente a 01.01.2007 ocorreram três factos interruptivos, 
todos eles relevantes para efeitos de contagem do prazo de prescrição, a saber: a reclamação graciosa, 
a impugnação judicial e a citação (vide entendimento de Jorge Lopes de Sousa, in “Sobre a prescrição 
da Obrigação Tributária”, Notas práticas, Áreas Editora, Edição de 2010);

 - Há ainda que atentar ao disposto no art.º 49º, nº. 2 da LGT, nos termos do qual a paragem do 
processo por período superior a um ano por facto não imputável ao sujeito passivo faz cessar o efeito 
interruptivo, somando -se, neste caso, o tempo que decorrer após esse período ao que tiver decorrido 
até à data da autuação, preceito que hoje se encontra revogado, com a entrada em vigor da Lei nº. 
53 -A/2006 de 29.12, em 01.01.2007;

 - No entanto, a norma citada continua a ter aplicação aos factos interruptivos passados e cujo 
período de paragem se completou antes de 01.01.2007  - data da entrada em vigor da Lei nº. 53º -A/2006 
de 29.12;

 - No caso apreciado temos a verificação do facto interruptivo derivado da instauração do processo 
de reclamação graciosa em 29.12.2000, tendo sido proferida decisão em 17.10.2001, significando que o 
efeito interruptivo decorrente da instauração não se transformou em efeito suspensivo por não se ter ve-
rificado paragem do processo por período superior a um ano, nos termos do art.º 49º, nº. 2 da LGT;

 - Quanto ao processo de impugnação judicial, o mesmo foi instaurado em 02.07.2001, sendo 
que, por razões estranhas ao impugnante, esteve parado entre 14.12.2001 e 17.03.2003; Ora, à luz do 
disposto no art.º 49º, nº. 2 da LGT, na redacção ao tempo, a paragem do processo faz cessar o efeito 
interruptivo, somando -se então o tempo que decorrer após esse período ao que tiver decorrido até à 
data da autuação;
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 - Assim sendo, teríamos que retomar a contagem do prazo de prescrição a partir de 15.12.2002;
 - Contudo, no âmbito da normal tramitação do processo de execução fiscal em vista da cobrança 

coerciva das dívidas objecto dos presentes autos, foi entretanto efectuada a citação do executado, datada 
de 02.05.2001;

 - Salientando -se que, com a redacção da Lei nº. 100/99 de 26.07 dada ao art.º 49º, nº. 3 da LGT, 
a citação passou a constituir causa de interrupção da prescrição, produzindo os efeitos previstos na lei 
ao tempo da sua ocorrência;

 - Acresce que em 28.10.2005 foi realizada a penhora de um imóvel que determinou a suspensão 
do processo executivo nos termos e para os efeitos dos art.º 52º, nº. 1 da LGT e 169º do CPPT;

 - Ora, da conjugação do disposto nos arts. 49º, nº. 2 e 3 da LGT e 169º do CPPT, resulta que, na 
contagem do prazo de prescrição tem de se atender à suspensão do prazo motivado pela apresentação 
de impugnação judicial, uma vez que foi penhorado imóvel que suspendeu a execução fiscal;

 - Devendo ser relevada a suspensão do processo apresentação de impugnação judicial e pelo facto 
de dívida, o que acarreta igualmente a suspensão do prazo executivo supra justificada pela os bens 
penhorados garantirem a de prescrição;

 - Em suma, o Meritíssimo Juiz incorreu em erro de julgamento, por errada aplicação da lei, mor-
mente o disposto nos arts. 48º e 49º da LGT e 52º e 169º do CPPT.

II - O recorrido não apresentou contra alegações.
III -O Exmº Procurador -Geral Adjunto emitiu douto parecer no seguinte sentido:
“Objecto do recurso: decisão de extinção da instância de impugnação judicial por inutilidade 

superveniente da lide (em consequência de prescrição das obrigações tributárias)
FUNDAMENTAÇÃO
1.A determinação da lei aplicável, em caso de sucessão de leis que estabelecem distintos prazos 

de prescrição, resulta da ponderação do regime constante do art.297º nº1 CCivil. O art. 297º CCivil 
não estabelece uma regra de aplicação global do regime prescricional mais favorável ao devedor, em 
paralelismo com o que sucede no âmbito do direito criminal, em que se estabelece a aplicação retroactiva 
do regime mais favorável ao arguido (…) a determinação do prazo de prescrição a aplicar faz -se no 
momento da entrada em vigor da nova lei (...) é nesse momento, com indiferença sobre o que se pode 
vir a passar, que se determina se é de aplicar o prazo da lei nova ou o a lei antiga; interessa o tempo que 
falta, em abstracto, sem ponderar a interferência de causas de suspensão ou interrupção da prescrição 
que possam vir a ocorrer na vigência da lei nova, só constatáveis a posteriori (Jorge Lopes de Sousa 
Notas sobre a aplicação no tempo das normas sobre prescrição da obrigação tributária 4.2.2. e 4.2.4; 
acórdão STA SCT 28.05.2008 processo n.º 154/08)

Os efeitos interruptivos ou suspensivos de certos factos sobre o decurso do prazo de prescrição 
são determinados pela lei vigente na data da sua verificação (art.12º nº2 CCivil)

A reclamação graciosa, o recurso hierárquico, a impugnação judicial e a instauração da execução 
interrompem a prescrição (art.34º nº3 CPT)

A LGT (com início de vigência em 1.01.1999) aditou às citadas causas de interrupção a citação 
e o pedido de revisão oficiosa da liquidação do tributo (art.49º nº1 LGT).

Na vigência da LGT (contrariamente ao que sucedia na vigência do CPT) a instauração de execu-
ção não é causa de interrupção da prescrição, apenas a citação produzindo o efeito interruptivo (art34º 
nº3 CPT; art.49º nº1 LGT).

O efeito interruptivo cessa se o processo estiver parado por facto não imputável ao contribuinte 
durante mais de um ano, somando -se neste caso o tempo que decorrer após este período ao que tiver 
decorrido até à data da autuação (art.34º nº3 CPT:art.49º nº2 LGT)

O facto interruptivo produz um duplo efeito:
 -instantâneo (inutilização do prazo decorrido até à sua verificação)
 -suspensivo (o novo prazo, idêntico ao da prescrição primitiva, só começa a correr após a deci-

são final do processo administrativo; a decisão que puser termo ao processo de execução fiscal ou a 
declaração em falhas; o trânsito em julgado da decisão que puser termo ao processo judicial (arts.326º 
nºs 1/2 e 327ºnºl CCivil; Jorge Lopes de Sousa Notas sobre a aplicação no tempo das normas sobre 
prescrição da obrigação tributária 3.3 pp.6/10)

A revogação do art.49º nº2 LGT (cessação do efeito interruptivo do prazo de prescrição) não opera 
quanto aos processos em que já tenha decorrido o período superior a um ano de paragem do processo 
por acto não imputável ao sujeito passivo (arts.90º e 91º Lei n.º 53 -A/2006,29 Dezembro)

Na vigência da LGT devem ser consideradas as sucessivas causas de interrupção da prescrição; a 
redacção actual do artº49º nº3 LGT (conferida pelo art.89º Lei n.º 53 - A/2006, 29 Dezembro) aplica -se 
apenas ao segundo e subsequentes factos com eficácia interruptiva verificados após o início da vigência 
do diploma que introduziu a alteração da norma, considerando:

a)o princípio geral da aplicação das leis no tempo (art. 12º nº2 1º segmento CCivil)
b)a inexistência de carácter interpretativo atribuído pelo legislador à actual redacção do art.49º nº3 

LGT, inculcando a sua natureza inovadora (acórdão STA SCT Pleno 28.05.2008 processo n.º 840/07 
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cuja doutrina, aplicada a um caso de vigência do CPT, igualmente se aplica à LGT; Jorge Lopes de 
Sousa CPPT anotado e comentado Volume II 2007 p198 e Notas sobre a aplicação no tempo das normas 
sobre prescrição da obrigação tributária 3.3.2.4 pp.15/l6)

2.Aplicando estas considerações ao caso concreto:
As liquidações objecto de impugnação judicial resultam de IVA e IRS (anos 1995 a 1998)
O objecto do recurso restringe -se à declaração de prescrição das obrigações tributárias respeitantes 

apenas aos anos 1996, 1997 e 1998 (cf. texto das alegações art.5º e conclusão)
a) é aplicável o prazo de prescrição de 8 anos (art.48º nº1 LGT), por confronto com o prazo de 

prescrição de 10 anos (art.34º nº1 CPT), em consequência de em 1 Janeiro 1999 (data do início da vi-
gência da LGT) faltar o mesmo tempo para se completar o prazo de prescrição da lei nova (IVA e IRS 
ano 1996) e menos tempo para se completar esse prazo (IVA e IRS anos 1997 e 1998)

b) a apresentação de reclamações graciosas em 29.12.2000 interrompeu o prazo de prescrição;a 
interrupção prolongou -se até ao proferimento de decisão final em 17.10. 2001(probatório alínea B)

c) a cessação do efeito interruptivo do facto anterior tem como consequência o início da eficácia 
do facto interruptivo posterior

d) com a cessação da eficácia da interrupção resultante da reclamação graciosa a citação efectuada 
em 2.05.2001 interrompeu novamente o prazo de prescrição(sem posterior cessação do efeito inter-
ruptivo, porque não ficou provado que o processo de execução fiscal tenha estado parado por período 
superior a um ano, por facto não imputável ao sujeito passivo)

e) a plena eficácia da interrupção resultante da citação impede:
 -a eficácia do facto interruptivo posterior (impugnação judicial deduzida em 2.07.2001)
 -a eficácia da suspensão do prazo, por motivo da suspensão da execução fiscal resultante da de-

dução de impugnação judicial e da penhora efectuada em 28.10.2005 (probatório als C) e D); art.49º 
nº4 LGT, art. 169º nº1 CPPT)

3.Neste contexto:
a) não se verifica a prescrição das obrigações tributárias controvertidas
b) deve ser apreciado o mérito da impugnação judicial, por inverificação do fundamento de inu-

tilidade superveniente da lide que determinou a extinção da instância, se outra causa a tal não obstar
O recurso merece provimento.
A decisão impugnada deve ser revogada e substituída por acórdão com o seguinte dispositivo:
 -declaração de inexistência de prescrição das obrigações tributárias
 -devolução do processo ao tribunal recorrido para apreciação do mérito da impugnação judicial, 

se não se verificar outra causa obstativa.
IV – Colhidos os vistos legais, cabe decidir.
V - Em sede factual apurou -se na primeira instância a seguinte matéria de facto com relevo para 

a decisão da causa:
A) Nestes autos impugna -se as liquidações nºs 00107597, 00107607, 00107616, 00107626, 

5323521283, 5323522533, 5323523781 e 5333526795, referente a IVA e IRS dos anos de 1995 a 1998., 
cf. cabeçalho da petição inicial e fls.15 e 34 dos presentes autos, aqui dados por reproduzidos o mesmo 
se dizendo dos demais infra referidos;

B) O impugnante deduziu em 29 -12 -2000, reclamações graciosas, nos termos do artº 68º do CPPT, 
uma para as liquidações de IVA e outra para as IRS, onde foi proferida decisão em 17 -10 -2001, vide 
as duas folhas em A) e ainda respectivamente fls. 41 e 47 dos apensos constituídos pelas duas aludidas 
reclamações;

C) Os presentes autos foram instaurados em 02 -07 -2001 e, por razões estranhas à impugnante, 
pararam entre 14 de Dezembro de 2001 e 17 de Março de 2003, cf. fls. 1 e 64 dos presentes autos;

D) O processo de execução destinado à cobrança coerciva da quantia originada na liquidação em 
causa nestes autos foi instaurado no dia 03 -04 -2001, ocorrendo a citação do executado em 02 -05 -2001. 
Não se verificou qualquer pagamento ou adesão ao “Plano Mateus” ou qualquer plano prestacional, 
mas foi prestada garantia, nomeadamente com a penhora de um imóvel em 28 -10 -2005, cf. informação 
de fls.85 dos autos.

V - Quanto ao mérito do recurso
A questão que se coloca no presente recurso é a de saber se padece de erro a decisão recorrida ao 

julgar prescritas a dívidas exequendas, referentes a IVA e IRS dos anos de 1996, 1997 e 1998, sendo 
certo que só em relação a elas a recorrente – Fazenda Pública – manifesta discordância com a decisão 
recorrida, não questionando, pois, a prescrição da dívidas de IRS e IVA referentes ao exercício de 1995 
(cf. ponto 5 das alegações de recurso).

Como se vê fls. 143 e segs. (maxime a fls. 145) a sentença recorrida, interpretando o artº 297º do 
Código Civil como uma regra de aplicação global do regime mais favorável ao devedor, entendeu serem 
aplicáveis ao caso subjudice as regras que regulam o regime de prescrição no CPT, nomeadamente o 
seu artº 34º, desconsiderando as circunstâncias interruptivas no âmbito da Lei Geral Tributária.
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Não conformada com tal decisão alega a Fazenda Pública que, no âmbito da normal tramitação 
do processo de execução fiscal foi efectuada a citação do executado, datada de 02.05.2001.

E que em 28.10.2005 foi realizada a penhora de um imóvel que determinou a suspensão do 
processo executivo nos termos e para os efeitos dos art.º 52º, nº. 1 da LGT e 169º do Código de Pro-
cedimento e Processo Tributário, concluindo que da conjugação do disposto nos arts. 49º, nº. 2 e 3 da 
LGT e 169º do CPPT, resulta que, na contagem do prazo de prescrição tem de se atender à suspensão 
do prazo motivado pela apresentação de impugnação judicial, uma vez que foi penhorado imóvel que 
suspendeu a execução fiscal.

E, com base nesse pressuposto concluiu que as obrigações tributárias em causa no recurso não 
se encontram prescritas.

Cumpre desde já referir que o recurso merece provimento, já que a sentença impugnada não faz 
aqui a melhor interpretação da lei.

Vejamos.
Quanto à aplicação da lei no tempo relativamente às normas que regulam a prescrição há que ter 

em conta o disposto no art. 297º do Código Civil.
De acordo com este normativo a lei que estabelecer, para qualquer efeito, um prazo mais curto 

do que o fixado na lei anterior é também aplicável aos prazos que já estiverem em curso, mas o prazo 
só se conta a partir da entrada em vigor da nova lei, a não ser que, segundo a lei antiga, falte menos 
tempo para o prazo se completar.

O que significa que no caso subjudice, será aplicável, como bem nota o Exmº Procurador -Geral 
Adjunto, o prazo de prescrição de 8 anos previsto no art. 48º nº1 da Lei Geral Tributária, por confronto 
com o prazo de prescrição de 10 anos (art.34º nº1 CPT).

Com efeito, no que respeita ao IVA e IRS ano 1996, cujo prazo começou a correr em 1 de Janeiro 
de 1997 (início do ano civil seguinte aquele em que ocorreu o facto tributário), constata -se que em 
1 Janeiro 1999 (data do início da vigência da LGT) faltava o mesmo tempo para se completar o prazo 
de prescrição da lei nova e da lei antiga.

E no que respeita ao IVA e IRS anos 1997 e 1998 faltava, segundo o regime da Lei Geral Tributária 
menos tempo para se completar esse prazo.

Dando, pois, por assente que será aplicável às dívidas impugnadas o prazo de prescrição de oito 
anos previsto na Lei Geral Tributária importa apurar se ocorreram causas de interrupção ou suspensão 
relevantes.

Como vem decidindo a jurisprudência dominante deste Supremo Tribunal Administrativo as 
causas de interrupção ou suspensão da prescrição atendíveis para o cômputo em concreto do prazo 
de prescrição são as previstas na lei vigente à data da respectiva ocorrência, em conformidade com 
o disposto no n.º 2 do artigo 12.º do Código Civil, e não, as previstas na lei cujo prazo for aplicável, 
independentemente do momento em que tais factos se tenham efectivamente verificado.

Sobre a questão esclarece Jorge Lopes de Sousa, na sua obra Sobre a Prescrição da Obrigação 
Tributária, Notas Práticas, Áreas Editora, 2ª edição, pag. 118 «a solução do problema da aplicação da 
lei no tempo depende do momento em que ocorrer o facto interruptivo e não eventualidade de, face às 
regras do artº 297º do Código Civil, ser aplicável o regime do CPT ou da Lei Geral Tributária no que 
concerne à duração do prazo e prescrição».

Em síntese, e como impressivamente se diz no Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 
19.01.2011, recurso 629/09, in www.dgsi., pode -se concluir que a aplicação de diferentes regimes no 
tocante aos prazos prescricionais não determina a aplicação de um ou outro regime em bloco, porquanto 
o art.º 297.º só manda aplicar o prazo prescricional mais curto, e não as disposições legais que regem 
os termos em que esse prazo se conta e tudo o mais que releva para o seu curso.

Acresce referir que as causas de interrupção da prescrição que ocorreram antes da alteração ao 
n.º 3 do art. 49º da LGT, introduzida pela Lei 53 -A/2006, ou seja, antes de 01.01.2007, produzem os 
efeitos que a lei vigente no momento em que elas ocorreram associava à sua ocorrência: eliminam o 
período de tempo anterior à sua ocorrência e obstam ao decurso do prazo de prescrição, enquanto o 
respectivo processo estiver pendente ou não estiver parado por mais de um ano por facto não imputável 
ao contribuinte (cf., entre outros, neste sentido, os acs. deste STA, de 20/10/2010 e 2/3/2011, nos procs. 
720/10 e 1038/10, respectivamente, bem como Jorge Lopes de Sousa, Sobre a Prescrição da Obrigação 
Tributária, Notas Práticas, 2ª ed., 2010, p. 73).

No caso presente resulta do probatório que o executado, e impugnante nos presentes autos, deduziu 
em 29 -12 -2000, reclamações graciosas, nos termos do artº 68º do CPPT, uma para as liquidações de 
IVA e outra para as IRS, foi citado no processo de execução fiscal em 02.05.2001, e ainda que o mesmo 
deduziu impugnação judicial, em 02.07.2001, tendo o processo de impugnação judicial estado parado 
entre 14.12.2001 e 17.03.2003 por facto não imputável ao contribuinte.

Mais resulta do probatório que no processo de execução fiscal não se verificou qualquer pagamento 
ou adesão ao “Plano Mateus” ou qualquer plano prestacional, mas foi prestada garantia, nomeadamente 
com a penhora de um imóvel em 28 -10 -2005, cf. informação de fls. 85 dos autos.
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Temos assim que, em relação a todas as dívidas tributárias, ocorreu em 29.12.2000 a primeira 
interrupção da prescrição por força da dedução das reclamações graciosas, com a virtualidade de eli-
minar todo o tempo anteriormente decorrido e obstar ao decurso da prescrição enquanto estivessem 
pendentes os respectivos processos (artº 49º, n.º 1 da Lei Geral Tributária).

E vê -se dos autos de reclamação apensos que os mesmos estiveram pendentes até 10.12.2001, 
sem paragens relevantes.

Posteriormente, em 02.05.2001 ocorreu nova causa de interrupção pois foi nessa data que o exe-
cutado citado no processo de execução fiscal (artº 49º, n.º 1 da Lei Geral Tributária, redacção da Lei 
n.º 100/99, de 26 de Junho).

Esta segunda causa de interrupção, pese embora o período anterior à primeira estivesse eliminado 
e não tivesse decorrido qualquer período para a prescrição, mantém a sua própria potencialidade para 
produzir os mesmos efeitos em relação ao período anterior (eliminação) e durante o próprio processo 
de execução fiscal (obstando ao decurso do prazo) (1)

Por outro lado há que referir que do probatório não resulta com clareza se o processo de execução 
fiscal esteve parado por mais de um ano por facto não imputável ao contribuinte.

Com efeito na sentença faz -se uma remissão para a informação de fls. 85 mas esta nada nos diz 
sobre este ponto.

Porém o que esta nos diz, e foi dado como provado, é que no processo de execução fiscal não se 
verificou qualquer pagamento ou adesão ao “Plano Mateus” ou qualquer plano prestacional, mas foi 
prestada garantia, nomeadamente com a penhora de um imóvel em 28 -10 -2005.

E que os autos de impugnação foram instaurados em 02 -07 -2001 e, por razões estranhas ao im-
pugnante, pararam entre 14 de Dezembro de 2001 e 17 de Março de 2003.

Neste contexto, embora a instauração da impugnação judicial, em 02.07.2001, constituísse um 
acto interruptivo da prescrição à luz do n.º 1 do artigo 49.º da LGT, e esse efeito interruptivo tivesse 
cessado com a paragem do processo por período superior a um ano por facto não imputável à impug-
nante, fazendo recomeçar a contagem do prazo de prescrição nos termos previstos no n.º 2 do artigo 49.
º, há que ter em conta que a realização de penhora de bens suficientes para garantia do pagamento da 
dívida e acrescido (em 28.10.2005), aliada à pendência da impugnação, suspende a execução fiscal até 
à decisão do pleito e que esta suspensão determina a suspensão do próprio prazo de prescrição (artigo 
169.º n.º 1 do CPPT e artigo 49.º n.º 3 da LGT).

Com efeito a paragem da execução fiscal, por motivo da suspensão requerida pelo executado, é -lhe 
imputável, pois a sua actuação impede o órgão da execução fiscal de prosseguir com ela. E, assim sendo, 
nos termos do disposto nos artigos 49.º, n.º 3 da LGT e 169.º do CPPT, tendo o processo de execução fiscal 
ficado suspenso desde 28.10.2005, o prazo de prescrição também ficou suspenso  - cf. neste sentido os Acór-
dãos deste Supremo Tribunal Administrativo de 04.03.2009, recurso 160/09 e de 26.01.2011, recurso 1/11.

Daí que seja irrelevante apurar agora se o processo de execução fiscal esteve parado por mais de 
um ano por facto não imputável ao contribuinte antes da data em que foi suspenso (28.10.2005).

Isto porque, contado o prazo de prescrição de oito anos aqui aplicável desde 01/01/1999 (data 
da entrada em vigor da Lei Geral Tributária) e mesmo não contabilizando as interrupções decorrentes 
da dedução da reclamação graciosa e da impugnação e bem assim da citação para a execução fiscal, é 
manifesto que até 28.10.2005 (data em que foi suspenso o processo de execução fiscal por força do dis-
posto nos artigos 169.º n.º 1 do CPPT e artigo 49.º n.º 3 da LGT), o mesmo ainda se não completou.

Com efeito, mesmo considerando que a impugnação esteve parada, o que fez cessar o efeito in-
terruptivo, o certo é o prazo de prescrição deixou de correr de novo face à suspensão da prescrição.

E, assim, a sua contagem só irá recomeçar quando cessar aquela suspensão da prescrição (o 
mesmo sucederia se se tivesse em conta uma eventual paragem do processo de execução fiscal antes 
da sua suspensão).

Decorre do exposto que as obrigações tributárias objecto do presente recurso não estão prescritas, 
pelo que não pode manter -se a sentença que decidiu em contrário e julgou verificar -se a inutilidade 
superveniente da lide.

VI – Decisão:
Nestes termos acorda -se em, dando provimento ao recurso, julgar não prescritas as dívidas sub-

jacentes às liquidações a IVA e IRS dos anos de 1996, 1997 e 1998, objecto do presente recurso e, 
consequentemente, revogar a sentença recorrida e determinar a baixa dos autos à primeira instância 
para que, se nada mais obstar, se conheça do mérito da impugnação.

Sem custas.

Lisboa, 14 de Dezembro de 2011. — Pedro Delgado (relator) — Ascensão Lopes — Valente 
Torrão.

(1) Cf., neste sentido, Jorge Lopes de Sousa, Sobre a Prescrição da Obrigação Tributária, Notas Práticas, 2ª edição, pags. 
78 -79. 
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 Acórdão de 14 de Dezembro de 2011.

Assunto:

Imposto Municipal sobre Imóveis. Fundamentação. Avaliação.

Sumário:

  I — Um acto encontra -se suficientemente fundamentado quando dele é possível extrair 
qual o percurso cognoscitivo e valorativo seguido pelo agente, permitindo ao 
interessado conhecer, assim, as razões de facto e de direito que determinaram a 
sua prática.

 II — O coeficiente de localização previsto no artigo 42.º do CIMI é um valor aprovado 
por Portaria do Ministro das Finanças sob proposta da CNAPU na fixação do 
qual se têm em consideração, nomeadamente, as seguintes características: acessi-
bilidades, proximidade de equipamentos sociais, serviços de transportes públicos 
e localização em zonas de elevado valor de mercado imobiliário.

 III — Também o zonamento que consiste na determinação das zonas homogéneas a que 
se aplicam os diferentes coeficientes de localização em cada município e as per-
centagens a que se refere o n.º 2 do artigo 45.º do CIMI é aprovado por Portaria 
do Ministro das Finanças sob proposta da CNAPU.

 IV — Neste contexto, a fundamentação exigível para a aplicação destes valores apenas 
se pode circunscrever à identificação geográfica/física dos prédios no concelho 
e freguesia respectivos, ao estabelecimento do coeficiente de localização e das 
percentagens referidas e à invocação do quadro legal que lhe é aplicável.

Processo n.º 728/11 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Lisgarbe – Construções e Urbanizações, Lda.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Pedro Delgado.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo

I – A Fazenda Publica, vem recorrer para este Supremo Tribunal da sentença do Tribunal Ad-
ministrativo e Fiscal de Loulé de 28 de Abril de 2011, que julgou procedente a impugnação judicial 
deduzida pela sociedade LISGARBE – CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO, LDA, com os demais 
sinais dos autos, contra a segunda avaliação para fixação do valor patrimonial tributário da fracção 
autónoma designada pela letra K, do prédio inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 3168 -lote 
A12, da freguesia Armação de Pêra, Silves.

Termina as suas alegações de recurso, formulando as seguintes conclusões:
«a) A presente Impugnação Judicial foi interposta contra o resultado da segunda avaliação do 

prédio urbano, inscrito na matriz predial da freguesia de Armação de Pêra — Silves, sob o artigo 3168, 
fracção K.

b) O Tribunal a quo julgou a Impugnação procedente, decisão com a qual não podemos concordar 
porquanto

c) A douta sentença recorrida ofendeu as disposições dos arts. 77º e 84º da LGT e 38º, 42º e 45º 
n.º s 2 e 3 da Portaria 982/2004 de 4 de Agosto e princípios fundamentais substantivos, pois

d) O sistema de avaliação aplicado à hipótese dos autos consagra regras objectivas e critérios 
de quantificação prévia e legalmente fixados que eliminam a discricionariedade e subjectividade dos 
peritos.

e) É claro que numa situação em que os peritos avaliadores não se movem com liberdade e lar-
gueza, antes têm de agir com base e em conformidade com o que exaustivamente se encontra regulado, 
os interessados ficam elucidados a respeito dos motivos do valor fixado, por outras palavras, o dever 
de fundamentação se preenche, com a mera individualização dos prédios, a indicação da percentagem 
e coeficientes aplicados, das operações de quantificação e das normas aplicadas; desde que as fichas e 
termos de avaliação fornecem estes elementos, está afastado o vício de forma por falta de fundamen-
tação.

f) Por outro lado, a expressão terminante do n.º 2 da Portaria 982/2004 “é aprovado o 
zonamento...“conduz necessariamente à conclusão de que se cumpre e concretiza o estabelecido no 
n.º 3 do art. 62º do CIMI.
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g) A circunstância de o zonamento e respectivos coeficientes de localização e percentagens não 
terem sido publicados no Diário da República não é de molde a produzir a não obrigatoriedade dos 
mesmos.

h) Na verdade, publicidade não equivale a publicação no jornal oficial, podendo ser feita, como 
se designa no n.º 7 daquele diploma, através da Internet.

i) O Tribunal a quo invocou Acórdão do STA, de 10/03/2011, proferido no recurso 0862/10. No 
entanto, este mesmo Tribunal Superior já se pronunciou em nova decisão, datada de 25/05/2011, no 
recurso 0239/11, no sentido aqui exposto:

j) “I — Um acto encontra -se suficientemente fundamentado quando dele é possível extrair qual 
o percurso cognoscitivo e valorativo seguido pelo agente, permitindo ao interessado conhecer, assim, 
as razões de facto e de direito que determinaram a sua prática.

k) II — O coeficiente de localização previsto no artigo 42º do CIMI é um valor aprovado por 
Portaria do Ministro das Finanças sob proposta da CNAPU na fixação do qual se têm em consideração, 
nomeadamente, as seguintes características: acessibilidades, proximidade de equipamentos sociais, 
serviços de transportes públicos e localização em zonas de elevado valor de mercado imobiliário.

l) III — Também o zonamento que consiste na determinação das zonas homogéneas a que se aplicam 
os diferentes coeficientes de localização em cada município e as percentagens a que se refere o n.º 2 do 
artigo 45º do CIMI é aprovado por Portaria do Ministro das Finanças sob proposta da CNAPU.

m) IV — Neste contexto, a fundamentação exigível para a aplicação destes valores apenas se 
pode circunscrever à identificação geográfica/física dos prédios no concelho e freguesia respectivos, 
ao estabelecimento do coeficiente de localização e das percentagens referidas e à invocação do quadro 
legal que lhe é aplicável. (...)“

n) Logo, não enfermando o procedimento de segunda avaliação de qualquer ilegalidade ou ine-
ficácia, a Impugnação deduzida, teria de improceder.»

II  - A LISGARBE - CONSTRUÇÕES E URBANIZAÇÕES, LDA, apresentou contra alegações 
a fls. 232/239, para concluir da seguinte forma:

«1) Não se mostra devidamente aprovado, no que à respectiva forma jurídica diz respeito;
2) Não dispõe de fundamentação;
3) Não se mostra adequado à localização do prédio, de tal modo que decorridos que foram cerca 

de 19 meses teve que ser alterado e onde se previa apenas o “CL” de 2,40, passaram a prever -se três 
“CL’s” 2,40; 2,15; 1,90;

4) A amostra utilizada para cálculo do CI inicial não levou em conta a tipologia T2 e T3, mas 
apenas a tipologia T0, pelo que o CI se mostra indevidamente estabelecido;

5) De tal modo que a um aumento de áreas construídas correspondeu um aumento exponencial 
do VPT que se afastou mais de 20% do valor de mercado das fracções;

6) No caso dos autos, o VPT calculado para a fracção supra identificada mostra -se igualmente 
distorcido do valor de mercado em percentagem superior a 20%;

7) O VPT resultante da avaliação impugnada não atendeu à realidade económica e comercial da 
fracção e criou uma ficção para efeitos fiscais que se opõe quer às normas quer aos princípios legais 
aplicáveis;

8) Fracções idênticas na mesma zona, construídas apenas com meses de diferença beneficiam 
de um coeficiente mais adequado à realidade económica do que as construídas anteriormente, como 
sucede com as dos autos;

9) A Portaria 1022/2006 deveria, na sequência do supra exposto, ter reconhecido a evidência da 
distorção ou incorrecção dos coeficientes de localização e, assim, aplicar -se com efeitos retroactivos, 
repondo a necessária justiça fiscal.

III -O Exmº Procurador -Geral Adjunto emitiu douto parecer no seguinte sentido:
“Recorrente: Fazenda Pública
Objecto do recurso: sentença declaratória da procedência da impugnação judicial deduzida contra 

o resultado da segunda avaliação do valor patrimonial tributário de prédios urbanos (art.77º CIMI)
FUNDAMENTAÇÃO
1.As questões decidendas no presente recurso foram apreciadas e resolvidas no acórdão STA -SCT 

6.10.2010 processo no 510/l0, com argumentação convincente que autoriza a adesão do Ministério 
Público e a transcrição parcial do respectivo sumário doutrinário:

2. O coeficiente de localização previsto no artigo 42º do CIMI é um valor aprovado por Portaria 
do Ministro das Finanças sob proposta da CNAPU na fixação do qual se têm em consideração, nome-
adamente, as seguintes características: acessibilidades, proximidade de equipamentos sociais, serviço 
de transportes públicos e localização em zonas de elevado valor no mercado imobiliário.

3. Também o zonamento que consiste na determinação das zonas homogéneas a que se aplicam 
os diferentes coeficientes de localização em cada município e as percentagens a que se refere o nº2 do 
artigo 45ºdo CIMI é aprovado por Portaria do Ministro das Finanças sob proposta da CNAPU.



2333

4. Neste contexto, a fundamentação exigível para a aplicação destes valores apenas se pode 
circunscrever à identificação geográfica/física dos prédios no concelho e freguesia respectivos, ao 
estabelecimento do coeficiente de localização e das percentagens referidas e à invocação do quadro 
legal que lhe é aplicável.

5. O facto dos zonamentos concretos, respectivos coeficientes de localização e percentagens apli-
cáveis, constantes da proposta da CNAPU não terem sido publicados em portaria não lhes retira eficácia, 
sendo certo que a lei apenas estabelece a necessidade das propostas da CNAPU a esse respeito serem 
aprovadas por Portaria do Ministro das Finanças e se publicitou o local em que podem ser consultados, 
desta forma se garantindo o seu conhecimento aos interessados e público em geral.

6. Este sistema de regulamentação não viola o disposto no artigo 119º da CRP nem qualquer outro 
princípio constitucional

(cf. no sentido das proposições constantes dos números 2 e 4 acórdão STA -SCT 1.07.2009 pro-
cesso n.º 239/09)

2. Porém, o caso concreto apresenta características específicas:
a) a área urbana da freguesia de Armação de Pêra constituía uma zona homogénea do concelho 

de Silves à qual foi atribuído o coeficiente de localização único de 2,40 (Portaria n.º 942/2004, 4 de 
Agosto)

b) posteriormente, foi fixado para a zona homogénea onde a fracção avaliada se situa o coefi-
ciente de 2,0 (Portaria n.º 1022/2006, 20 de Setembro Anexo II; PA apenso informação; probatório 
alínea B)

c) apesar de as declarações modelo 1 de IMI terem sido apresentadas em 16.06.2006, antes do 
inicio da vigência da Portaria que alterou os zonamentos e os coeficientes de localização em alguns 
municípios, o coeficiente mais favorável correspondente ao novo zonamento onde a fracção autónoma 
avaliada se situa é de aplicação retroactiva, determinando a repetição da avaliação efectuada (Portaria 
n.º 1022/2006 nºs 5/6)

d) é inaplicável a norma constante do artº 76º nº4 CIMI (redacção conferida pela Lei nº64 -A/2008, 
31 Dezembro que permite a fixação de novo valor patrimonial tributário., apenas relevante para efeitos 
de IRS, IRC, e IMT

CONCLUSÃO
O recurso não merece provimento
A sentença impugnada deve ser confirmada (a com a fundamentação enunciada)»
IV – Colhidos os vistos legais, cabe decidir.
V - Em sede factual apurou -se na primeira instância a seguinte matéria de facto com relevo para 

a decisão da causa:
A) — A Administração Fiscal procedeu à 2ª avaliação da fracção autónoma designada pela letra 

“K” do prédio em regime de propriedade horizontal inscrito na respectiva matriz predial urbana sob o 
artigo número 3168, da freguesia de Armação de Pêra, concelho de Silves, cfr do processo adminis-
trativo apenso.

B) — Consta do termo que suporta a avaliação a que se refere a alínea anterior:
«Aos vinte e seis dias do mês de Novembro de dois mil e oito, neste Serviço de Finanças, estando 

presente o Sr. José Manuel de Paiva Rodrigues, chefe do mesmo Serviço, comigo Maria Bertina Teixeira 
das Neves, compareceram os peritos regionais Pedro Afonso Pereira Rodrigues e Durval Salvador 
Chaveca, e o(s) sujeito(s) passivo(s) ou seu(s) representante(s) e declaram que (tendo visto e examinado, 
por inspecção directa o prédio descrito na relação que lhes foi entregue: Sim _/, Não _ o avaliaram, 
com a inteira observância de todas as formalidades legais, conforme está descrito na ficha de avaliação 
n.º 2492865, do prédio com o artigo de matriz 3168 -K, da freguesia de Armação de Pêra.

Para constar se lavrou este termo, que vai ser por todos assinado, depois de lido por mim Maria 
Bertina Teixeira das Neves, TATA 3, que o subscrevi.

Após visita ao local foram rectificadas as áreas e confirmamos os restantes parâmetros. Verificou-
-se que os dados considerados na 1ª avaliação estão correctos.»

(…)
Assino sob protesto de acordo com os fundamentos em cópia anexa.
Assino sob protesto porque é um facto hoje admitido por todas as entidades que o estudo do zo-

namento para Armação de Pêra que suporta o CIMI implementado em Janeiro de 2004, foi afectado 
de grosseira incorrecção, ao atribuir o coeficiente de zonamento único de 2,40 a uma enorme zona 
com mais de 1500 m de extensão entre o litoral e o interior. Prova de que tal erro existiu, foi assumido 
e traduziu -se na emenda efectuada pelo Ministério das Finanças ao publicar em Portaria 1022/2006 
de 20/Set. uma correcção daquele coeficiente de zonamento subdividindo inicial de valor único 2,4 
por subzonas com 2,4; 2,15; 2,0 ou 1,9 consoante a distância geográfica do mar. Além das inúmeras 
petições dos afectados, a própria presidente da Câmara de Silves Dr.ª Isabel Soares fez uma exposição, 
de 13 de Abril de 2007, que, solidária com a correcção desta gritante injustiça, solicitou ele também 
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que a Armação de Pêra fosse atribuída a mesma retroactividade na correcção daquele coeficiente que 
outras zonas do Pais viram merecer na referida portaria.

Carla Margarida Guerreiro Rodrigues.
C) — Resulta da ficha da 2.ª avaliação que à facção “K” do prédio em regime de propriedade 

horizontal inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 3168, foi atribuído o coeficiente de loca-
lização de 2,4.

D) — Na avaliação a que se refere a alínea anterior, na fixação do Valor Patrimonial Tributário 
foram considerados: 

  
 E) — A 2.ª avaliação foi notificada ao Impugnante em 2009/01/12, cfr. fls. 48.
F) — A petição inicial foi apresentada em 15/04/2009, cfr. fls. 2.
G) — A mediadora imobiliária GARVETUR comunicou (fls. que 173) que o valor médio de 

apartamento T1 rondaria os 110.000,00, no ano de 2004.
H) — A mediadora imobiliária REMAX, PRAIA DE ARMAÇÃO DE PÊRA, comunicou (fls. 174) que 

o preço médio de venda de um apartamento tipo T1 sito na Urbanização Santo António das Areias, Rua 
D. João II em Armação de Pêra, no ano de 2004, teria o valor de €120.000,00.

VI - Do mérito do recurso
A questão que é objecto do presente recurso é a de saber se a sentença fez um correcto julgamento 

ao considerar como não fundamentada a 2ª avaliação da fracção K, do prédio urbano da freguesia de 
Armação de Pêra – Silves, aqui em causa.

A decisão recorrida considerou que o acto impugnado não se encontrava devidamente fundamen-
tado quanto aos critérios utilizados pela AF para determinar o coeficiente de localização de 2,40.

Concretamente diz -se na sentença recorrida que se entende que não está satisfeito o dever de 
fundamentação porque, em suma, «não tendo sido fornecida ao Impugnante (nem sendo mesmo obtida 
no presente processo) informação sobre as razões que conduziram a fixação daqueles coeficientes, tem 
de se concluir que os actos de avaliação impugnados enfermam de vício de falta de fundamentação».

E com base na apreciação da questão da falta de fundamentação, julgou prejudicado o conhecimento 
das restantes questões suscitadas nos autos, nomeadamente a ilegalidade do valor patrimonial tributário 
resultante da segunda avaliação por errada qualificação e quantificação dos coeficientes apurados, e 
a ilegalidade da portaria 982/2004 de 4 de Agosto, por preterição do respectivo procedimento legal 
 - cf. petição inicial e sentença recorrida a fls. 212.

Contra o assim decidido insurge -se a Fazenda Pública alegando inexistir o vício imputado na 
sentença recorrida já que «o dever de fundamentação se preenche, com a mera individualização dos 
prédios, a indicação da percentagem e coeficientes aplicados, das operações de quantificação e das 
normas aplicadas» e que «desde que as fichas e termos de avaliação fornecem estes elementos, está 
afastado o vício de forma por falta de fundamentação».

Desde já se dirá que o recurso merece provimento.
Com efeito a questão suscitada tem sido objecto de jurisprudência consolidada da secção de Contencioso 

Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo a qual se vem pronunciando, de forma dominante, no sentido 
de que os parâmetros legais de fixação do valor patrimonial postos em crise têm base em critérios objectivos 
e claros e, por isso são facilmente sindicáveis, sendo que a fundamentação exigível para a aplicação daqueles 
critérios se pode circunscrever à identificação geográfica/física dos prédios no concelho e freguesia respecti-
vos, ao estabelecimento do coeficiente de localização e das percentagens e valores referidos e à invocação do 
quadro legal que lhe é aplicável – cf. neste sentido Jurisprudência citada no parecer do Exmº Procurador -Geral 
Adjunto, a fls. 254, e ainda, por mais recentes, os Acórdãos de 07.12.2011, recurso 948/11, de 29.09.2011, 
recurso 188/1, de 19.10.2011, recurso 579/11, e de 16.1.2011, recurso 814/11, todos in www.dgsi.pt.

Trata -se de jurisprudência que também aqui se acolhe, por com a respectiva fundamentação 
concordarmos integralmente, pelo que remetemos para o sobre tal matéria se disse no Acórdão 239/11 
de 25.05.2011:

«Como se pode ler no preâmbulo do CIMI, aprovado pelo DL 287/2003, de 12 de Novembro, 
com a reforma da tributação do património levada a cabo por este diploma, operou -se “uma profunda 



2335

reforma do sistema de avaliação da propriedade, em especial da propriedade urbana. (…) o sistema 
fiscal passa a ser dotado de um quadro legal de avaliações totalmente assente em factores objectivos, 
de grande simplicidade e coerência interna, e sem espaço para a subjectividade e discricionariedade 
do avaliador.”

O procedimento de avaliação, configurado nos artigos 38.º e seguintes do CIMI, caracteriza -se, 
assim, agora por uma elevada objectividade, com uma curtíssima margem de ponderação ou valora-
ção por parte dos peritos intervenientes, pretendendo -se que a avaliação assente no máximo de dados 
objectivos.

Desde logo, o coeficiente de localização previsto no artigo 42.º do CIMI é um valor aprovado por 
Portaria do Ministro das Finanças sob proposta da CNAPU na fixação do qual se têm em consideração, 
nomeadamente, as seguintes características: acessibilidades, proximidade de equipamentos sociais, 
serviços de transportes públicos e localização em zonas de elevado valor de mercado imobiliário.

Por outro lado, o n.º 4 do mesmo preceito legal prevê ainda o zonamento que consiste na deter-
minação das zonas homogéneas a que se aplicam os diferentes coeficientes de localização em cada 
município e as percentagens a que se refere o n.º 2 do artigo 45.º do CIMI.

Trata -se, pois, de parâmetros legais de fixação do valor patrimonial com base em critérios ob-
jectivos e claros e, por isso, facilmente sindicáveis, bastando a indicação da localização dos prédios 
e a referência do quadro legal aplicável para que se compreenda como foi determinado o referido 
coeficiente.

Ou seja, encontramo -nos no domínio de zonas e coeficientes predefinidos e, portanto, indisponí-
veis para qualquer ponderação ou alteração por parte dos peritos intervenientes no procedimento de 
avaliação, e isto independentemente de se tratar de primeira ou segunda avaliação, pois não é o facto 
de se realizar uma inspecção directa ao imóvel a avaliar que pode levar ao desrespeito dos coeficientes 
predefinidos, mas antes serve essa inspecção para comprovar a justeza dos coeficientes a aplicar.

Neste contexto, a fundamentação exigível para a aplicação do coeficiente de localização apenas 
se podia circunscrever à identificação geográfica/física dos prédios no concelho e freguesia de Pombal, 
ao estabelecimento do coeficiente de localização aplicável e à invocação do quadro legal que lhe era 
aplicável. Por outro lado, é a própria lei que manda ter em consideração na fixação da percentagem 
do valor do terreno de implantação as mesmas características que se têm em consideração na fixação 
do coeficiente de localização (v. n.º 3 do artigo 45.º do CIMI).».

(…) Por outro lado, quanto ao facto de não ter sido publicada qualquer portaria ao abrigo do 
disposto no artigo 62.º, n.º 3 do CIMI, deve ter -se em conta, o que dispõe a alínea b) do n.º 1 daquele 
preceito legal. Com efeito, diz aquele dispositivo que compete à CNAPU “propor trienalmente, até 
31 de Outubro, o zonamento e respectivos coeficientes de localização, as percentagens a que se refere 
o n.º 2 do artigo 45.º e as áreas da sua aplicação, bem como os coeficientes majorativos aplicáveis 
às moradias unifamiliares, com base em propostas dos peritos locais e regionais, para vigorarem nos 
três anos seguintes em cada município”.

O n.º 3 do mesmo preceito estabelece, por sua vez, que “as propostas a que se referem as alíneas a) 
a d) do n.º 1 e o número anterior são aprovadas por portaria do Ministro das Finanças”.

Ora, pela Portaria n.º 982/2004, de 4 de Agosto, foi aprovado pela Ministra de Estado e das 
Finanças, na sequência de proposta da CNAPU, o zonamento e os coeficientes de localização corres-
pondentes a cada zona de valor homogéneo para os tipos de afectação à habitação, comércio, indústria 
e serviços, nos termos e para os efeitos do artigo 42.º do CIMI.

Donde, a obrigatoriedade legal de as propostas da CNAPU serem aprovadas por portaria do 
Ministro das Finanças se mostrar, assim, satisfeita no n.º 2 da citada Portaria. Além disso, há que ter em 
atenção, também, que o seu n.º 7 refere que os zonamentos aprovados e os coeficientes de localização 
são publicados no sítio www.e -finanças.gov.pt podendo ser consultados aí por qualquer interessado, 
estando ainda disponíveis em qualquer serviço de finanças.

Este sistema de regulamentação técnica não contraria qualquer princípio constitucional, na medida 
em que o que a lei, de facto, apenas estabelece é a necessidade das propostas da CNAPU a respeito 
de zonamento e respectivos coeficientes de localização serem aprovadas por Portaria do Ministro das 
Finanças (e não a sua publicação em jornal oficial), tendo tal aprovação sido concretizada, como 
dissemos, pelo n.º 2 da Portaria 982/2004, de 4 de Agosto.

O facto dos zonamentos concretos e coeficientes de localização, constantes da proposta da 
CNAPU, não terem sido publicados naquela ou noutra portaria não lhes retira eficácia, sendo certo 
que se publicitou o local em que podem ser consultados, desta forma se garantindo o seu conhecimento 
aos interessados e público em geral».

Em face desta posição quase unânime da jurisprudência deste Supremo Tribunal Administrativo, 
que subscrevemos, haveremos de concluir que o valor patrimonial tributário fixado assentou em cri-
térios objectivos previamente determinados e definidos na lei, inexistindo falta de fundamentação na 
aplicação do coeficiente de localização, além de que a não publicação no DR do zonamentos concreto 
e respectivo coeficiente de localização não produz a sua não obrigatoriedade nem lhe retira eficácia 
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porque se garantiu o seu conhecimento através de outra forma de comunicação, pelo que não ocorre o 
imputado vício de falta de fundamentação.

VII – Da impossibilidade de conhecimento em substituição.
Atento o provimento do recurso e consequente revogação da sentença recorrida, coloca -se a 

questão da possibilidade de conhecimento, em substituição, das demais questões cuja apreciação foi 
julgada prejudicada pela questão da falta de fundamentação, a saber a ilegalidade do valor patrimonial 
tributário resultante da segunda avaliação por errada qualificação e quantificação dos coeficientes, e a 
ilegalidade da portaria 982/2004 de 4 de Agosto, por preterição do respectivo procedimento legal.

Sucede, porém que, se atentarmos aos factos dados como provados pelo Mº Juiz verificamos 
que há, efectivamente, um défice na fixação dos elementos de facto pertinentes para a discussão deste 
aspecto jurídico da causa.

Com efeito, nada consta do acervo factual (cf. fls. 206 e segs.) sobre a factualidade alegada pela 
impugnante nos arts. 30 e 31 da petição inicial (se foi ou não apresentada à Câmara Municipal de Sil-
ves proposta de zonamento para deliberação e se esta de algum modo deliberou), ou nos arts. 49 a 51 
(se foi implantado qualquer conjunto ou empreendimento urbanístico ou qualquer infra -estrutura que 
acarretasse a desactualização do coeficiente de localização) ainda no artº 88 (qualidade dos acabamentos 
dos apartamentos).

Daí que se entenda o processo ainda não reúne os elementos necessários ao conhecimento em 
substituição dessas questões, por insuficiência da matéria de facto, impondo -se, por esse motivo, que os 
autos baixem à 1.ª instância para que, produzida a prova que se mostrar necessária e fixados os factos 
relevantes dela apurados, se conheça depois do mérito dos demais fundamentos de impugnação.

VIII - Decisão
Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da secção de Contencioso Tributário do 

Supremo Tribunal Administrativo em conceder provimento ao presente recurso, revogando a sentença 
recorrida, com a consequentemente baixa dos autos ao Tribunal “a quo” para aí prosseguirem os seus 
ulteriores termos, nomeadamente para que, produzida a prova que se mostrar necessária e fixados os 
factos relevantes dela apurados, se conheça do mérito dos demais fundamentos cuja apreciação foi 
julgada prejudicada pela questão da falta de fundamentação.

Custas pela recorrida que contra -alegou neste Supremo Tribunal Administrativo.

Lisboa, 14 de Dezembro de 2011. — Pedro Delgado (relator) — Casimiro Gonçalves — Ascensão 
Lopes. 

 Acórdão de 14 de Dezembro de 2011.

Assunto:

Falta de fundamentação. IMI. Avaliação. Terreno para construção. Coeficiente de 
localização. Percentagem da área de implantação.

Sumário:

 1 — O dever legal de fundamentação deve responder às necessidades de esclarecimento 
do destinatário, informando -o do itinerário cognoscitivo e valorativo do respectivo 
acto e permitindo -lhe conhecer as razões, de facto e de direito que determinaram 
a sua prática.

 2.1 — O coeficiente de localização previsto no artigo 42º do CIMI é um valor aprovado 
por Portaria do Ministro das Finanças sob proposta da CNAPU na fixação do 
qual se têm em consideração, nomeadamente, as características referidas no n.º 3 
desse normativo legal.

 2.2 — O zonamento (determinação das zonas homogéneas a que se aplicam os diferentes 
coeficientes de localização em cada município, bem como as percentagens a que 
se refere o n.º 2 do artigo 45º do CIMI) são, igualmente, aprovados por Portaria 
do Ministro das Finanças sob proposta da CNAPU.

 2.3 — Tratando -se de parâmetros legais fixados e previstos na lei [determinados de 
acordo com os critérios constantes dos n.os 2 e 3 do artigo 45º e n.º 3 do artigo 42º, 
ambos do CIMI, e fixados anualmente por Portaria do Ministro das Finanças, 
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sob proposta da CNAPU (artigo 60º, n.º 1, alínea d) e n.º 3, do CIMI)], a funda-
mentação exigível para a aplicação destes valores apenas se pode circunscrever 
à identificação geográfica/física dos prédios no concelho e freguesia respectivos, 
à especificação dos coeficientes de localização e dos restantes valores referidos 
e à invocação do quadro legal que lhes é aplicável.

 3 — Tendo o contribuinte requerido a 2ª avaliação de imóvel e nela tendo participado, 
não ocorreu preterição de formalidade legal por alegada violação do direito de 
audição prévia.

Processo n.º 747/11 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Pedro Manuel Domingues Trindade de Oliveira Maia.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Casimiro Gonçalves.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
RELATÓRIO
1.1. A Fazenda Pública recorre da sentença que, proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal 

de Leiria, julgou procedente a impugnação judicial que Pedro Manuel Domingues Trindade de Oliveira 
Maia, com os demais sinais dos autos, deduziu contra o acto de segunda avaliação do seu prédio urbano 
inscrito na matriz respectiva da freguesia de Alcobaça sob o artigo P 2494.

1.2. A recorrente termina as alegações formulando as conclusões seguintes:
A) Entendeu a sentença sob recurso julgar procedentes as alegações efectuadas pelo impugnante 

quanto ao valor da área de implantação fixado em segunda avaliação de terreno para construção inscrito 
na matriz predial urbana da freguesia e concelho de Alcobaça sob o artigo P2494, considerando que a 
fundamentação do acto não foi adaptada à legalmente exigível e, por esse motivo, congruente, devendo 
o acto de avaliação ter -se por não fundamentado e anulado o acto de avaliação objecto dos autos.

B) Por conseguinte, o inconformismo com a sentença sob recurso reside no grau e na extensão da 
fundamentação exigida para a aplicação do valor da área de implantação a que se refere o art. 45º/2 do 
CIMI, não aceitando, com todo o respeito, a RFP a configuração que da mesma faz a sentença recorrida.

C) Desde logo, porque as percentagens correspondentes à área de implantação para apuramento 
do VPT dos terrenos urbanos para construção, bem como as respectivas áreas de aplicação foram apro-
vadas pela Portaria n.º 982/2004, de 4 de Agosto (art. 3º), constituindo valores de consulta facilitada 
através do site www.e -financas.gov.pt ou junto de qualquer Serviço de Finanças (Portaria n.º 982/2004, 
de 4 de Agosto).

D) Depois porque, por remissão do n.º 3 do art. 45º do CIMI, na fixação da percentagem do valor 
do terreno de implantação tem -se em consideração as características referidas no n.º 3 do art. 42º do 
CIMI, ou seja, as mesmas características que determinaram a fixação do coeficiente de localização 
(acessibilidades, proximidade de equipamentos sociais, serviços de transportes públicos e valor de 
mercado imobiliário).

E) Ora, o coeficiente de localização (Cl) é um valor, igualmente, aprovado por Portaria do Ministro 
das Finanças sob proposta da CNAPU e o zonamento consiste na determinação das zonas homogéneas a 
que se aplicam os diferentes coeficientes de localização do município, atendendo a diversas características 
da zona em que o prédio se situa, nomeadamente, as acessibilidades, a proximidade de equipamentos 
sociais, os serviços de transportes públicos e, mesmo, o elevado valor de mercado imobiliário (artigos 42º 
e 45º/2 e 3 do CIMI).

F) Num caso e noutro, trata -se de coeficientes e zonas pré -definidos, indisponíveis portanto para 
qualquer ponderação ou alteração por parte dos peritos intervenientes no procedimento de avaliação.

G) A estes restará, em termos de fundamentação, apenas a precisa identificação geográfica/física 
dos prédios no concelho e freguesia em causa, o estabelecimento do Cl aplicável e a invocação do 
quadro legal que lhe é aplicável.

H) Igualmente, na fixação da percentagem correspondente à área de implantação do n.º 2 do art. 45º 
do CIMI estamos no domínio de valores pré -estabelecidos, indisponíveis para qualquer ponderação ou 
alteração por parte dos peritos intervenientes no procedimento de avaliação, aos quais apenas restará, 
em termos de fundamentação, a precisa identificação e localização geográfica/física dos terrenos para 
construção no concelho e freguesia em causa, o estabelecimento da percentagem aplicável àquela área 
e a invocação do quadro legal que lhe é aplicável.

I) Estes valores são de consulta facilitada, se bem que desmaterializada, aos directos interessados 
e ao público em geral através do site www.e -financas.gov.pt ou junto de qualquer balcão de Serviço 
de Finanças.

J) Quanto às exigências da fundamentação a jurisprudência do STA tem entendido que “um acto 
está suficientemente fundamentado desde que um destinatário normal possa ficar ciente do sentido dessa 
mesma decisão e das razões que a sustentam, permitindo -lhe optar conscientemente entre a aceitação do 
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acto ou o accionamento dos meios legais de impugnação”, com a devida vénia, e por todos, o Acórdão 
de 2008 -09 -11, processo 0112/07.

K) Além de que o grau de fundamentação deve revelar -se adequado ao tipo concreto do acto 
praticado e das circunstâncias em que foi praticado, mostrando -se a fundamentação suficiente sempre 
que um destinatário normal se aperceba do percurso cognoscitivo e valorativo efectuado pelo autor 
do acto para proferir a decisão, de forma a poder desencadear dos mecanismos administrativos ou 
contenciosos de impugnação.

L) Tal como aconteceu e se verifica no caso vertente em que a fundamentação adoptada, clara, 
suficiente e congruente, permitiu ao impugnante socorrer -se de todos os meios graciosos ou conten-
ciosos de defesa.

M) E neste entendimento nos julgamos acompanhados pela jurisprudência do STA, designada-
mente, pelos Acórdãos de 2010 -10 -06, processo 0510/10, de 2011 -03 -17, processo 0964/10 e, mais 
recentemente, de 25 -5 -2011, processo 0239/11.

N) Não se verifica a alegada falta de fundamentação na aplicação da percentagem de 30%.
O) Pelo que a sentença recorrida não se pode manter, por deficiente interpretação dos artigos 38º, 

42º/3 e 45º do CIMI, do n.º 3 da Portaria n.º 982/2004, de 4 de Agosto e do art. 77º da LGT.
Termina pedindo o provimento do recurso, com a consequente manutenção do VPT fixado em 

segunda avaliação em relação ao terreno para construção inscrito na matriz predial urbana da freguesia 
e concelho de Alcobaça sob o artigo P2494.

1.3. Contra -alegou o recorrido, pugnando pela confirmação do julgado e pedindo que, em caso 
de se julgar procedente o recurso interposto pela Fazenda Pública, deve o Tribunal apreciar também a 
sentença recorrida na parte em que atribui ao processo o valor de € 263.050,00.

E formula as Conclusões seguintes:
A)  - Não obstante o sistema de avaliação patrimonial do CIMI consagrar regras objectivas e cri-

térios de quantificação prévia, há sempre a necessidade e a imposição legal da administração tributária 
fundamentar as suas decisões em matéria de avaliação patrimonial dos imóveis, de modo a permitir ao 
contribuinte conhecer as razões de facto e de direito subjacentes à decisão.

B)  - Para aferir a legalidade da concreta avaliação patrimonial era necessário que o recorrido 
pudesse confrontar essa decisão, com as exigências que a lei define, e em especial se o concreto coefi-
ciente de localização e a percentagem do valor do terreno de implantação fixados, cumpriam os critérios 
definidos no n.º 3 do art. 42º do CIMI.

C)  - Contudo, tal confronto não é possível atendendo à fundamentação dada pela AT, e nem mesmo 
com a individualização do prédio e a sua localização no mapa disponibilizado pela AT, no portal das 
finanças.

D)  - O CIMI definiu os critérios e as características que têm de ser tidos em consideração aquando 
da fixação dos coeficientes de localização e da percentagem (art. 42º, n.º 3 do CIMI), e a Portaria 
n.º 982/2004 aprovou os valores mínimo e máximo a aplicar em cada município, portanto, as decisões 
de avaliação patrimonial são passíveis de serem sujeitas a um juízo de legalidade, em especial de molde 
a se poder confirmar se estas características foram atendidas pela AT.

E)  - Um contribuinte comum, colocado perante o procedimento de avaliação patrimonial, não 
consegue alcançar os factores e as características da escolha das zonas homogéneas, do concreto co-
eficiente de localização e da percentagem fixados, pois nem na portaria, nem no sítio da internet, se 
explica o percurso, os factos ou os elementos que fundamentam e justificam o acto de avaliação.

F)  - O entendimento em sentido diferente é retirar do controlo judicial uma componente essencial 
da fórmula de avaliação, sendo que a CNAPU não tem poderes discricionários para fixar o concreto 
coeficiente de localização.

G)  - Assim, a fundamentação do concreto acto avaliativo não é suficiente, por não considerar de 
facto as características mencionadas no n.º 3 do art. 42 do CIMI, nem é congruente pois “o valor de 
mercado da localização do terreno para construção” não é um dos elementos eleito pelo legislador para 
fixação da percentagem do valor das edificações autorizadas ou previstas e para efeitos de determinação 
do valor da área de implantação.

H)  - Pelo que, se conclui pela insuficiência e incongruência da fundamentação do acto de avaliação 
patrimonial, o qual padece, assim, do vício de preterição de formalidade legal. E, consequentemente, 
a sentença recorrida não padece de qualquer vício ou erro de julgamento.

I)  - Ao abrigo do n.º 2 do art. 715º do CPC, e para o caso de se julgar procedente o alegado no 
presente recurso pela recorrente, o tribunal “ad quem” deve, também, apreciar a douta sentença recorrida 
na parte que atribui ao processo o valor de € 263.050,00.

J)  - O valor patrimonial tributário do prédio não configura a utilidade económica directa, concreta 
e determinável no processo de impugnação da fixação do valor patrimonial.

L)  - A utilidade económica da impugnação das segundas avaliações apenas pode ser aferida em 
sede de actos de liquidação de IMI, IMT, IRS e IRC.
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M)  - Contudo, em sede de IMI, de IMT, de IRS e de IRC, a utilidade económica do valor patri-
monial tributário depende de diferentes factores e pressupostos, não sendo por isso, determinável, a 
referida utilidade económica.

N)  - Do exposto resulta que a utilidade económica do presente processo não é de valor certo, pelo 
que a indicação do valor de € 20.000,00 é legal.

Termina pedindo a improcedência do recurso e a confirmação da sentença recorrida, ou, caso 
assim não se entenda, que o tribunal “ad quem” conheça da questão do valor do processo, fixando o 
valor da causa em € 20.000,00.

1.4. O MP emite Parecer no sentido do não provimento do recurso, nos termos seguintes:
«Está em causa matéria de direito com valor constitucional relacionada com a aplicação que 

foi efectuada quanto ao valor de terreno para construção, que foi efectuada com base no disposto no 
art. 45º do C.I.M.I.

Quer quanto à avaliação inicial que foi efectuada a 4/3/2005, quer quanto à posterior que a man-
teve, mas com voto de vencido do impugnante, parece ter sido utilizado um coeficiente de localização 
que apenas foi previsto por remissão efectuada por Portaria para uma base de dados informatizada em 
que constam os ditos coeficientes aplicáveis em todo o país, e com base em coeficientes de zonamento 
que foram previamente fixados pelo Governo  - ao tempo, tal encontrava -se previsto no n.º 7 da Portaria 
n.º 982/2004, de 25/1, a qual foi logo após alterada pela Portaria n.º 1426/2004, de 25/11, e posterior-
mente vieram a constar doutras sucessivas Portarias.

Quanto à necessidade de publicação no Diário da República do coeficiente de localização, parece 
decorrer tal do disposto nos arts. 119º n.º 2 da C.R.P. e do art. 3º n.º 2 alínea p) da Lei n.º 74/98, de 11/11, 
só sendo de admitir excepções que se encontrem previstas, ou caso não se esteja face a acto genérico.

Ainda que o Governo tenha sido autorizado a legislar sobre tal matéria, não se mostra que a dita 
forma de publicidade tenha sido autorizada, pois da respectiva lei de autorização legislativa, conforme 
se encontra publicada no Diário da Assembleia da República, II série A n.º 107/IX/1 2003.07.01, págs. 
4310 -4329, apenas se detecta que se tenha de proceder a uma avaliação tanto quanto possível objectiva, 
mas admitindo -se também que a mesma possa ser directa.

Por outro lado, quanto aos respectivos destinatários abrangidos, há que se atender a um mesmo 
valor, pelo que parece que o seu conteúdo não pode deixar de se configurar ainda como genérico.

O concreto coeficiente de localização depende ainda de uma outra aprovação, a qual tem de ser 
efectuada pela autarquia local da zona que no caso é a Câmara Municipal de Alcobaça, parecendo que 
no dito contexto podia e devia constar.

Aliás, da dita avaliação consta ainda um coeficiente relativo a qualidade e conforto (1,10) que 
resulta também manifestamente não ser ao caso de aplicar.

Assim, não se pode deixar de emitir parecer no sentido do recurso ser de improceder, com a con-
sequência de se anular o decidido, indicando -se ainda no sentido do decidido o ac. do S.T.A. n.º 862/10, 
de 10 -3 -11, e não repugnando que o valor indicado na impugnação seja o que importa considerar por 
o da avaliação efectuada resultar ainda controvertido.»

1.5. Corridos os vistos legais, cabe decidir.
FUNDAMENTOS
2.1. Na sentença recorrida julgaram -se provados os factos seguintes:
A) Em 05/01/2004, o impugnante apresentou a declaração modelo 1 de IMI, de fls. 1 do p.a., que 

se dá por integralmente reproduzida, para inscrição na matriz do terreno para construção, destinada a 
habitação, ao qual foi atribuído o artigo matricial P2494.

B) Inconformado com o valor atribuído ao terreno em 1ª avaliação, o impugnante requereu 2ª 
avaliação  - fls. 9 a 13 do p.a.

C) Reunidos os peritos, foi elaborado o Termo de avaliação de fls. 25 a 27 do p.a., que também 
se dá por integralmente reproduzido, para todos os efeitos legais.

D) O impugnante foi notificado do acto de avaliação referido na alínea antecedente, a coberto do 
ofício de fls. 10, que também se dá por integralmente reproduzido.

E) Em 27/07/2006, nos termos do art. 37º do CPPT, o impugnante requereu certidão dos funda-
mentos de facto e de direito «pelos quais foi fixado o Vc em € 600,00, o Cl em 1,60 e a % de 30,00% 
(...)»  - fls. 11.

F) Em resposta, o Serviço de Finanças de Alcobaça emitiu a certidão de fls. 13 a 14, que se dá 
por integralmente reproduzida, da qual se destaca o seguinte:

«(...)
 - Com referência à questão do requerente, foi fixado o Vc em € 600,00, porque:
 - “O Valor Base dos prédios edificados (Vc), corresponde ao custo médio de construção por 

metro quadrado adicionado do valor do metro quadrado de terreno de implantação fixado em 25% 
daquele custo”, conforme o disposto no n.º l do art. 39 do CIMI.

 - o custo médio de construção por metro quadrado, para efeitos do artigo 39º do CIMI, foi fixado 
em € 480,00, para o ano de 2004, vide Portaria n.º 982/2004, de 4 de Agosto.
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Assim, o valor base dos prédios edificados (Vc) é a soma da expressão seguinte:
Custo médio de construção/ m2 — € 480,00
Valor m2 do terreno de implantação
(fixado em 25% do custo médio de construção/m2) — € 120,00 +
Valor base dos prédios edificados (Vc), por m2 — € 600,00
 - Com referência à questão do requerente, foi fixado o Cl em 1,60, porque:
 - O coeficiente de localização varia entre 0,4 e 2,0 podendo ser reduzido para 0,35 em situações de 

habitação dispersa, frequente no meio rural, e ser elevado até 3,0 em zonas de elevado valor de mercado 
imobiliário. Os valores mínimos e máximos dos coeficiente de localização, por tipo de afectação, a 
aplicar em cada município, por Serviço de Finanças, encontram -se disponíveis para consulta no sítio 
www.e -financas.gov.pt e estão disponíveis em qualquer Serviço de Finanças, ver Portaria n.º 982/2004 
de 4 de Agosto e respectivos anexos que os aprovou, e artigo 42º e 62º do CIMI.

 - Com referência à questão do requerente. Foi fixada a percentagem correspondente à área 
de implantação, em 30’0, porque:

 - A determinação do valor patrimonial tributário do terreno para construção é o somatório do valor 
da área de implantação do edifício a construir adicionado do valor do terreno adjacente à implantação, 
ver n.º l do artigo 45º do CIMI.

 - o valor da área de implantação varia entre 15% e 45% do valor das edificações previstas ou 
autorizadas, encontra -se previsto no n.º 2 do artigo 45º CIMI

 - A percentagem foi fixada em 30%, em função do valor de mercado da localização do terreno 
para construção, conforme previsto no n.º 3 do artigo 45º CIMI. As percentagens foram aprovadas e 
publicadas na Portaria n.º 982/2004 de 4 de Agosto.

 - O zonamento, os coeficientes de localização e as percentagens, são publicados no sítio 
www.e -financas.gov.pt. podendo ser consultados por qualquer interessado, e estão ainda dis-
poníveis em qualquer Serviço de Finanças.

(...).»
2.2. Quanto a factos não provados, a sentença exarou:
«Factos não provados:
Com interesse para a decisão não se provaram outros factos.»
3. Enunciando como questões a decidir as de saber se relativamente ao impugnado acto de avalia-

ção ocorre vício de forma quer por falta de fundamentação, quer por preterição do direito de audiência 
prévia, a sentença veio a concluir pela procedência da impugnação, no entendimento de que tal acto 
enferma do dito vício de forma substanciado na respectiva falta de fundamentação (na parte relativa à 
percentagem da área de implantação  - n.º 2 do art. 45º do CIMI), e considerando, assim, prejudicado 
o conhecimento das demais questões suscitadas (ou seja a alegada falta de fundamentação do critério 
atinente ao coeficiente de localização e a também alegada preterição da formalidade legal da audiência 
prévia do contribuinte).

3.1. No douto Parecer emitido pelo MP junto deste STA, sustenta -se, desde logo, que o recurso 
deve improceder uma vez que o coeficiente de localização não consta de Portaria que haja sido publi-
cada em Diário da República, sendo que a necessidade de tal publicação parece decorrer do disposto 
nos arts. 119º n.º 2 da CRP e 3º n.º 2 alínea p) da Lei n.º 74/98, de 11/11, só sendo de admitir excepções 
que se encontrem previstas, ou caso não se esteja face a acto genérico, sendo que apesar de o Governo 
ter sido autorizado a legislar sobre tal matéria, não se mostra que a dita forma de publicidade tenha 
sido autorizada, pois da respectiva lei de autorização legislativa (publicada no Diário da Assembleia 
da República, II série A n.º 107/IX/1 2003.07.01, págs. 4310 -4329) apenas se detecta que se tenha de 
proceder a uma avaliação tanto quanto possível objectiva, mas admitindo -se também que a mesma 
possa ser directa e sendo que, quanto aos respectivos destinatários abrangidos, há que se atender a um 
mesmo valor, pelo que parece que o seu conteúdo não pode deixar de se configurar ainda como genérico.

Ora, apreciando desde já esta questão, dir -se -á que se concorda com o que a este respeito se 
exara no acórdão deste STA, de 6/10/2010, no rec. n.º 0510/10, isto é, «quanto ao facto de não ter sido 
publicada qualquer portaria ao abrigo do disposto no artigo 62º, n.º 3 do CIMI, deve ter -se em conta 
(…) o que dispõe a alínea b) do n.º 1 daquele preceito legal.

Com efeito, diz aquele dispositivo que compete à CNAPU “propor trienalmente, até 31 de Outu-
bro, o zonamento e respectivos coeficientes de localização, as percentagens a que se refere o n.º 2 do 
artigo 45º e as áreas da sua aplicação, bem como os coeficientes majorativos aplicáveis às moradias 
unifamiliares, com base em propostas dos peritos locais e regionais, para vigorarem nos três anos 
seguintes em cada município”.

O n.º 3 do mesmo preceito estabelece, por sua vez, que “as propostas a que se referem as alíneas a) 
a d) do n.º 1 e o número anterior são aprovadas por portaria do Ministro das Finanças”.

Ora, pela Portaria n.º 982/2004, de 4 de Agosto, foi aprovado pela Ministra de Estado e das Finanças, 
na sequência de proposta da CNAPU, o zonamento e os coeficientes de localização correspondentes a 
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cada zona de valor homogéneo para os tipos de afectação à habitação, comércio, indústria e serviços, 
nos termos e para os efeitos do artigo 42º do CIMI.

Donde, a obrigatoriedade legal de as propostas da CNAPU serem aprovadas por portaria do Mi-
nistro das Finanças se mostrar, assim, satisfeita no n.º 2 da citada Portaria.

Por último, há que ter em atenção, também, que o seu n.º 7 refere que os zonamentos aprovados e 
os coeficientes de localização são publicados no sítio www.e -finanças.gov.pt podendo ser consultados 
aí por qualquer interessado, estando ainda disponíveis em qualquer serviço de finanças.

Este sistema de regulamentação técnica não contraria o disposto no artigo 119º da CRP, nem qual-
quer um dos princípios constitucionais (…) na medida em que o que a lei, de facto, apenas estabelece é 
a necessidade das propostas da CNAPU a respeito de zonamento e respectivos coeficientes de localiza-
ção serem aprovadas por Portaria do Ministro das Finanças (e não a sua publicação em jornal oficial), 
tendo tal aprovação sido concretizada, como dissemos, pelo n.º 2 da Portaria 982/2004, de 4 de Agosto.

O facto dos zonamentos concretos e coeficientes de localização, constantes da proposta da CNAPU, 
não terem sido publicados naquela ou noutra portaria não lhes retira eficácia, sendo certo que se publicitou 
o local em que podem ser consultados, desta forma se garantindo o seu conhecimento aos interessados 
e público em geral.» (no mesmo sentido, cfr., ainda, o ac. de 7/12/11, rec. n.º 948/11).

Acresce que a própria Lei de autorização da reforma do património (Lei n.º 26/2003, de 30/7), em 
cujo art. 13º se enunciam os «Organismos de coordenação de avaliação dos prédios rústicos, urbanos 
e outros», prevê no n.º 4 deste artigo que «Competirá à CNAPU propor os coeficientes de localização 
mínimos e máximos, o zonamento e respectivos coeficientes e percentagens, bem como definir direc-
trizes para aplicação dos coeficientes de qualidade e conforto, e propor o custo médio de construção, 
que serão aprovados por portaria do Ministro das Finanças.»

Ou seja, a forma legal de publicitação prevista foi assegurada, já que a lei (no caso, as normas do 
CIMI e a própria lei de autorização deste) não impõe que também o próprio zonamento conste e seja 
objecto do conteúdo da Portaria, mas apenas que a respectiva proposta elaborada pela CNAPU o seja. 
E, assim, tendo a Portaria n.º 982/2004, de 4/8, bem como as que neste âmbito se lhe seguiram, sido 
editadas nos termos do n.º 1 do art. 13º do DL n.º 287/2003, de 121/11 (que, além do mais, aprovou o 
CIMI) e do n.º 3 do art. 62º deste mesmo CIMI, por elas tendo sido aprovados quer os coeficientes de 
localização para cada Município, quer o próprio zonamento dentro da área dos mesmos, e prevendo -se 
ali, igualmente, a publicitação do zonamento através do supra mencionado sítio das finanças, entre 
outras formas de publicitação, não se vê que ocorra inconstitucionalidade por violação do disposto no 
n.º 2 do art. 119º da CRP ou ilegalidade decorrente da violação do disposto na alínea p) do n.º 2 do 
art. 3º da Lei n.º 74/98, de 11/11.

E quanto à alegação de que o concreto coeficiente de localização também depende de aprovação 
da autarquia local da zona, também não se vê que tal decorra do disposto no art. 42º do CIMI.

Improcedem, assim, estas questões suscitadas pelo MP.
3.2. Por sua vez, a recorrente (Fazenda Pública) questiona o decidido, sustentando, em síntese, 

que a sentença sofre de erro de julgamento por fazer errada interpretação e aplicação dos arts. 42º e 
45º do CIMI e do n.º 3 da Portaria n.º 982/2004, de 4/8.

A questão a decidir é, portanto, a de saber se o questionado acto de avaliação se encontra funda-
mentado nos termos legais quanto à percentagem da área de implantação (que, no caso, foi fixada em 
30%) a que se refere o n.º 2 do art. 45º do CIMI.

Vejamos, pois.
4.1. O direito à fundamentação, relativamente aos actos que afectem direitos ou interesses legal-

mente protegidos, decorria já do art. 1º, n.º 1, als. a) e c) do DL n.º 256 -A/77, de 17/6 e tem hoje con-
sagração constitucional de natureza análoga aos direitos, liberdades e garantias consagrados no Título 
II da parte 1ª da CRP (art. 268º)  - vejam -se a abundante jurisprudência do STA atinente a esta matéria, 
bem como Gomes Canotilho e Vital Moreira, «Constituição da República Portuguesa Anotada», 1993, 
pp. 936 e Vieira de Andrade, «O Dever de Fundamentação Expressa dos Actos Administrativos», 1990, 
pp. 53 e ss., tendo o respectivo princípio constitucional sido densificado nos arts. 124º e 125º do CPA 
e no art. 77º nºs. 1 e 2 da LGT (acto administrativo tributário).

E dado que este dever legal de fundamentação tem, «a par de uma função exógena  - dar conhe-
cimento ao administrado das razões da decisão, permitindo -lhe optar pela aceitação do acto ou pela 
sua impugnação  -, uma função endógena consistente na própria ponderação do ente administrador, de 
forma cuidada, séria e isenta.» (ac. deste STA, de 2/2/06, rec. n.º 1114/05), então, essa fundamentação 
deve ser contextual e integrada no próprio acto (ainda que o possa ser de forma remissiva), expressa 
e acessível (através de sucinta exposição dos fundamentos de facto e de direito da decisão), clara (de 
modo a permitir que, através dos seus termos, se apreendam com precisão os factos e o direito com 
base nos quais se decide), suficiente (permitindo ao destinatário do acto um conhecimento concreto da 
motivação deste) e congruente (a decisão deverá constituir a conclusão lógica e necessária dos motivos 
invocados como sua justificação), equivalendo à falta de fundamentação a adopção de fundamentos 
que, por obscuridade, contradição ou insuficiência, não esclareçam concretamente a motivação do acto.
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E caso a fundamentação seja feita por forma remissiva (por adesão ou remissão para anterior pare-
cer, informação ou proposta), estes constituirão parte integrante do respectivo acto administrativo: este 
acto integra, então, nele próprio, o parecer, informação ou proposta para os quais se remete e estes terão, 
assim, em termos de legalidade, que satisfazer os mesmos requisitos da fundamentação autónoma.

Assim, utilizando a linguagem da jurisprudência, o acto só está fundamentado se um destinatário 
normalmente diligente ou razoável  - uma pessoa normal  - colocado na situação concreta expressada pela 
declaração fundamentadora e perante o concreto acto administrativo (que determinará consoante a sua 
diversa natureza ou tipo uma maior ou menor exigência da densidade dos elementos de fundamentação) 
fica em condições de conhecer o itinerário funcional (não psicológico) cognoscitivo e valorativo do 
autor do acto, sendo, portanto, essencial que o discurso contextual lhe dê a conhecer todo o percurso da 
apreensão e valoração dos pressupostos de facto e de direito que suportam a decisão ou os motivos por 
que se decidiu num determinado sentido e não em qualquer outro. Ela visa «esclarecer concretamente 
as razões que determinaram a decisão tomada e não encontrar a base substancial que porventura a 
legitime, já que o dever formal de fundamentação se cumpre “pela apresentação de pressupostos pos-
síveis ou de motivos coerentes e credíveis, enquanto a fundamentação substancial exige a existência 
de pressupostos reais e de motivos correctos susceptíveis de suportarem uma decisão legítima quanto 
ao fundo”. O discurso fundamentador tem de ser capaz de esclarecer as razões determinantes do acto, 
para o que há -de ser um discurso claro e racional; mas, na medida em que a sua falta ou insuficiência 
acarreta um vício formal, não está em causa, para avaliar da correcção formal do acto, a valia substan-
cial dos fundamentos aduzidos, mas só a sua existência, suficiência e coerência, em termos de dar a 
conhecer as razões da decisão.» (cfr. Vieira de Andrade – ob. cit. pag. 239, na citação do ac. do STA, 
de 11/12/2002, rec. 01486/02).

4.2. Especificamente, também a decisão em matéria de procedimento tributário exige sucinta 
exposição das razões de facto e de direito que a motivaram, podendo essa fundamentação consistir em 
mera declaração de concordância com os fundamentos de anteriores pareceres, informações ou propostas, 
incluindo os integrantes do relatório da fiscalização tributária, e devendo sempre conter as disposições 
legais aplicáveis, a qualificação e quantificação dos factos tributários e as operações de apuramento da 
matéria tributável e do tributo (cfr. o art. 77º da LGT). Ou seja, o dever legal de fundamentação deve, 
em suma, cumprindo as referidas funções endógena e exógena, responder às necessidades de esclare-
cimento do destinatário (do contribuinte, no presente caso), informando -o do itinerário cognoscitivo e 
valorativo do respectivo acto e permitindo -lhe conhecer as razões, de facto e de direito, que determinaram 
a sua prática. E a violação destes requisitos da decisão implica a respectiva ilegalidade, fundamento 
de subsequente anulação, em sede de impugnação judicial da correspondente liquidação (ou do acto 
de fixação do valor patrimonial tributário do prédio em questão  - 2ª avaliação  -, como sucede no caso 
dos autos)  - cfr. os arts. 99º e 134º do CPPT e cfr., ainda, entre outros, o ac. desta Secção do STA, de 
30/11/2010, rec. n.º 0600/10, bem como os demais aí referenciados).

4.3. No presente caso, tendo o recorrido deduzido impugnação do acto de 2ª avaliação do prédio 
questionado (inscrito na matriz da freguesia de Alcobaça sob o artigo P2494), invocando, além do mais, 
a falta de fundamentação desse acto (quer na vertente do coeficiente de localização aplicado, quer na 
da percentagem relativa à área de implantação) a sentença conclui pela verificação daquele vício na 
parte que, desde logo, respeita à fundamentação da percentagem (30%) aplicada relativamente à área 
de implantação referida nos nºs. 2 e 3 do art. 45º do CIMI, pois que a certidão respectiva (fls. 13/14) 
não dá a conhecer as razões de facto da aplicação dos referidos 30%.

E na verdade, a sentença considera, em síntese, o seguinte:
 - Estando em causa a avaliação de um terreno para construção, os critérios para a fixação do 

respectivo VPT constam do art. 45º do CIMI.
 - Os peritos fixaram em 30% (do valor das edificações autorizadas ou previstas) o valor da área de 

implantação; segundo se extrai da certidão de fls. 13 a 14, a percentagem em causa foi assim fixada “em 
função do valor de mercado da localização do terreno”, conforme previsto no n.º 3 do art. 45º do CIMI.

 - A fundamentação deve ser suficiente e congruente, portanto, adaptada ao tipo de acto a proferir.
 - No caso do acto de avaliação de terreno para construção o legislador determina que “o valor da 

área de implantação varia entre 15% e 45% do valor das edificações autorizadas ou previstas”, que “na 
fixação da percentagem do valor do terreno de implantação têm -se em consideração as características 
referidas no n.º 3 do artigo 42º” [as Acessibilidades (considerando -se como tais a qualidade e variedade 
das vias rodoviárias, ferroviárias e marítimas), a Proximidade de equipamentos sociais, (designadamente 
escolas, serviços públicos e comércio), os Serviços de transportes públicos e a Localização em zonas 
de elevado valor de mercado imobiliário].

 - A fundamentação da percentagem que no caso foi aplicada (30%) deve ser feita com referência 
às mencionadas características.

 - Ora a referida certidão não dá a conhecer as razões de facto de aplicação dos referidos 30%, 
sendo que na fundamentação daquela percentagem (do valor das edificações autorizadas ou previstas) 
aplicada, necessariamente, têm de ser consideradas as supra mencionadas características [já “o valor 
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de mercado da localização do terreno para construção” não configura um dos elementos eleitos pelo 
legislador para fixação da percentagem (entre 15% e 45%) do valor das edificações autorizadas ou 
previstas e para efeitos de determinação do valor da área de implantação].

 - Daí que a fundamentação do acto não seja adaptada à legalmente exigível e, por esse motivo, 
congruente, devendo o acto de avaliação ter -se por não fundamentado.

4.4. A recorrente Fazenda Pública sustenta, todavia, que a decisão faz errada interpretação e apli-
cação dos arts. 42º e 45º do CIMI e do n.º 3 da Portaria n.º 982/2004, de 4/8, pois que a percentagem 
da área de implantação fixada nas avaliações questionadas se encontra devidamente justificada.

Vejamos.
4.4.1. O art. 38º do CIMI estabelece a fórmula (Vt = Vc x A x Ca x Cl x Cq x Cv) de determina-

ção do valor patrimonial tributário dos prédios urbanos para habitação, comércio, indústria e serviços, 
em que Vt equivale ao valor patrimonial tributário, Vc ao valor base dos prédios edificados, A à área 
bruta de construção mais a área excedente à área de implantação, Ca ao coeficiente de afectação, Cl ao 
coeficiente de localização, Cq ao coeficiente de qualidade e conforto e Cv ao coeficiente de vetustez.

Estes índices que integram a referida fórmula são explicitados nos arts. 39º e sgts. do mesmo CIMI.
Nomeadamente, no que interessa ao caso dos autos, em que se está em causa a avaliação de terreno 

para construção, o respectivo valor patrimonial tributário (Vt) é calculado de acordo com as regras 
constantes do art. 45º do CIMI, que estabelece o seguinte:

«Artigo 45º 

Valor patrimonial tributário dos terrenos para construção

1 — O valor patrimonial tributário dos terrenos para construção é o somatório do valor da área de 
implantação do edifício a construir, que é a situada dentro do perímetro de fixação do edifício ao solo, 
medida pela parte exterior, adicionado do valor do terreno adjacente à implantação.

2 — O valor da área de implantação varia entre 15% e 45% do valor das edificações autorizadas 
ou previstas.

3 — Na fixação da percentagem do valor do terreno de implantação têm -se em consideração as 
características referidas no n.º 3 do artigo 42º.

4 — O valor da área adjacente à construção é calculado nos termos do n.º 4 do artigo 40º.»
Ou seja o valor patrimonial destes prédios, resulta da soma de dois outros valores: do valor da 

área de implantação do edifício a construir e do valor do terreno adjacente à implantação.
E cada um destes valores é assim encontrado:
 - O valor da área de implantação (sendo que a área de implantação do edifício a construir é a que 

se situa dentro do perímetro de fixação do edifício ao solo) varia entre 15% e 45% do valor das edifi-
cações autorizadas ou previstas, tendo -se em conta, na fixação dessa percentagem, as características 
referidas no n.º 3 do art. 42º do CIMI, ou seja, as características atendíveis para a fixação do coeficiente 
de localização aplicável na determinação do valor patrimonial tributário dos prédios urbanos destinados 
a habitação, comércio, indústria e serviços, nomeadamente acessibilidades, proximidade de equipa-
mentos sociais, serviços de transportes públicos e localização em zonas de elevado valor de mercado 
imobiliário (arts. 42º, n.º 3 e 45º, n.º 3, do CIMI).

 - O valor do terreno adjacente à área de construção é calculado nos termos do n.º 4 do art. 40º do 
CIMI (cfr. n.º 4 do art. 45º do CIMI).

E é, precisamente, em relação ao valor da percentagem necessária para calcular a área de im-
plantação que a sentença recorrida conclui que ocorre falta de fundamentação do acto avaliativo, por 
considerar que, definindo o n.º 3 do art. 42º apenas as características a atender na fixação do coeficiente 
de localização, mas nada mencionando quanto às percentagens das áreas de implantação, então, na 
fixação do valor da área de implantação entre 15% e 45%, os avaliadores devem atender às acessibi-
lidades, à proximidade de equipamentos públicos, aos serviços de transportes públicos e à localização 
em zonas de elevado valor de mercado imobiliário e, só ponderando estes factores, é possível alcançar 
aquele valor compreendido entre 15% e 45% do valor das edificações autorizadas ou previstas. E, no 
caso a certidão de fls. 13/14, não dá a conhecer as razões de facto da aplicação dos mencionados 30%, 
não sendo possível reconstituir o iter cognoscitivo e valorativo percorrido pelos senhores peritos na 
determinação do valor do terreno em causa.

4.4.2. Não subscrevemos, porém, este entendimento.
Com efeito, de acordo com o disposto no n.º 4 do art. 42º do CIMI, a fixação da percentagem 

da área de implantação é feita por meio do «zonamento», que «consiste na determinação das zonas 
homogéneas a que se aplicam os diferentes coeficientes de localização do município e as percentagens 
a que se refere o n.º 2 do artigo 45º».

E, como vimos, de acordo com o disposto nos nºs. 2 e 3 deste mesmo art. 45º do CIMI, nessa 
fixação da percentagem do valor do terreno de implantação também se têm em consideração as carac-
terísticas referidas no n.º 3 do art. 42º.
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Na verdade, o citado art. 42º do CIMI estabelece o seguinte:
«1  - O coeficiente de localização (Cl) varia entre 0,4 e 2, podendo, em situações de habitação 

dispersa em meio rural, ser reduzido para 0,35 e em zonas de elevado valor de mercado imobiliário 
ser elevado até 3.

2  - Os coeficientes a aplicar em cada zona homogénea do município podem variar conforme se 
trate de edifícios destinados a habitação, comércio, indústria ou serviços.

3  - Na fixação do coeficiente de localização têm -se em consideração, nomeadamente, as seguintes 
características:

a) Acessibilidades, considerando -se como tais a qualidade e variedade das vias rodoviárias, fer-
roviárias, fluviais e marítimas;

b) Proximidade de equipamentos sociais, designadamente escolas, serviços públicos e comércio;
c) Serviços de transportes públicos;
d) Localização em zonas de elevado valor de mercado imobiliário.
4  - O zonamento consiste na determinação das zonas homogéneas a que se aplicam os diferentes 

coeficientes de localização do município e as percentagens a que se refere o n.º 2 do artigo 45º.»
4.4.3. Já no art. 62º do CIMI dispõe -se:
«1  - Compete à CNAPU:
a) Propor trienalmente, até 31 de Outubro, os coeficientes de localização mínimos e máximos a 

aplicar em cada município, com base designadamente em elementos fornecidos pelos peritos locais e 
regionais e pelas entidades representadas na CNAPU, para vigorarem nos três anos seguintes;

b) Propor trienalmente, até 31 de Outubro, o zonamento e respectivos coeficientes de localização, 
as percentagens a que se refere o n.º 2 do artigo 45º e as áreas da sua aplicação, bem como os coefi-
cientes majorativos aplicáveis às moradias unifamiliares, com base em propostas dos peritos locais e 
regionais, para vigorarem nos três anos seguintes em cada município;

c) Propor as directrizes relativas à apreciação da qualidade construtiva, da localização excepcional, 
do estado deficiente de conservação e da localização e operacionalidade relativas;

d) Propor anualmente, até 30 de Novembro, para vigorar no ano seguinte, o valor médio de construção 
por metro quadrado, ouvidas as entidades oficiais e as associações privadas do sector imobiliário urbano;

e) Propor à Direcção -Geral dos Impostos as medidas que entender convenientes no sentido do 
aperfeiçoamento das operações de avaliação.

2  - Tratando -se de conjuntos ou empreendimentos urbanísticos implantados em áreas cujo zona-
mento não tenha ainda sido aprovado ou, tendo -o sido, se encontre desactualizado, as propostas referidas 
nas alíneas a) e b) do n.º 1 são apresentadas anualmente.

3  - As propostas a que se referem as alíneas a) a d) do n.º 1 e o número anterior são aprovadas por 
portaria do Ministro das Finanças.»

4.4.4. Por sua vez, a Portaria n.º 982/2004, de 4/8, aprovou e deu publicidade aos coeficientes a 
fixar dentro dos limites estabelecidos no citado CIMI, estabelecendo -se no seu n.º 7 que «o zonamento, 
os coeficientes de localização, as percentagens e os coeficientes majorativos referidos, respectivamente, 
nos nºs. 2º, 3º e 4º da presente portaria são publicados no sítio www.e -financas.gov.pt, podendo ser 
consultados por qualquer interessado, e estão ainda disponíveis em qualquer serviço de finanças».

Posteriormente, a Portaria n.º 1426/2004, de 25/11, revogou o n.º 1º da Portaria n.º 982/2004 e 
aprovou novos coeficientes de localização mínimos e máximos a aplicar em cada município.

E também posteriormente, a Portaria n.º 1022/2006, de 20/9, procedeu à primeira revisão do 
zonamento e dos coeficientes de localização, seguindo -se a Portaria n.º 1119/2009, de 30/9 (cfr. os 
seus nºs. 1 e 3).

Todas elas tendo, porém, sido editadas nos termos do referido n.º 3 do art. 62º do CIMI.
4.4.5. Assim sendo, a percentagem relativa à área de implantação, prevista no n.º 2 do art. 45º do 

CIMI (na fixação da qual se têm em consideração, por força do disposto no seu n.º 3, as características 
referidas no n.º 3 do art. 42º do mesmo Código), é valor aprovado por Portaria do Ministro das Finanças 
sob proposta da CNAPU, sendo parte integrante dos conteúdos do SIGIMI. Ou seja, estamos perante 
valores predefinidos por lei e, portanto, indisponíveis para qualquer ponderação ou alteração por parte 
dos peritos intervenientes no procedimento de avaliação.

Ora, no caso dos autos, e relativamente à percentagem encontrada e fixada (30%) de área de 
implantação, é a que para o local foi proposta pela CNAPU.

5.1. Considerando este quadro legal, e relembrando que, como se disse, o grau de fundamenta-
ção há -de ser o adequado ao tipo concreto do acto e das circunstâncias em que o mesmo foi praticado 
(cfr. ac. deste STA, de 11/12/2007, rec n.º 615/04), vemos que, no caso presente, a fundamentação da 
avaliação impugnada é a que resulta da fórmula e do critério legal, sendo que os peritos não poderiam 
ter alterado a percentagem para cálculo da área de implantação, legalmente fixada, pois que se trata de 
elemento preciso, objectivo e pré -determinado por lei, em função dos diversos parâmetros nela cons-
tantes, designadamente da localização e do destino dos prédios em causa e, por isso, indisponíveis para 
as partes no procedimento de avaliação.
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5.2. Sobre a questão da fundamentação relativamente ao coeficiente de localização e às percen-
tagens a que se refere o citado n.º 2 do art. 45º do CIMI, se debruçou já, aliás, em vários acórdãos 
recentes, a jurisprudência desta Secção do STA. E se no acórdão proferido em 10/3/2011, no rec. 
n.º 862/10, o Tribunal concluiu pela inexistência de falta de fundamentação do acto de 2ª avaliação, 
já nos acórdãos proferidos em 1/7/2009, rec. n.º 239/09; 18/11/2009, rec. n.º 765/09; 14/7/2010, rec. 
n.º 377/10; 6/10/2010, rec. n.º 510/10 (já citado supra); 17/3/2011, rec. n.º 964/2010; 25/5/2011, rec. 
n.º 239/11; 22/6/2011, rec. n.º 382/11); e 6/7/2011, rec. n.º 307/11, o Tribunal concluiu pela suficiência 
da fundamentação, em termos com os quais concordamos inteiramente (sendo que relatámos o acórdão 
no citado rec. n.º 307/11 e subscrevemos, na qualidade de 1º adjunto, os acórdãos nos recs. nºs. 239/11 
e 382/11, e), exarando -se ali o seguinte:

«Como se pode ler no preâmbulo do CIMI, aprovado pelo DL 287/2003, de 12 de Novembro, com 
a reforma da tributação do património levada a cabo por este diploma, operou -se “uma profunda reforma 
do sistema de avaliação da propriedade, em especial da propriedade urbana. (…) o sistema fiscal passa 
a ser dotado de um quadro legal de avaliações totalmente assente em factores objectivos, de grande 
simplicidade e coerência interna, e sem espaço para a subjectividade e discricionariedade do avaliador.”.

O procedimento de avaliação, configurado nos artigos 38º e seguintes do CIMI, caracteriza -se, 
assim, agora por uma elevada objectividade, com uma curtíssima margem de ponderação ou valora-
ção por parte dos peritos intervenientes, pretendendo -se que a avaliação assente no máximo de dados 
objectivos.

Desde logo, o coeficiente de localização previsto no artigo 42º do CIMI é um valor aprovado por 
Portaria do Ministro das Finanças sob proposta da CNAPU na fixação do qual se têm em consideração, 
nomeadamente, as seguintes características: acessibilidades, proximidade de equipamentos sociais, 
serviços de transportes públicos e localização em zonas de elevado valor de mercado imobiliário.

Por outro lado, o n.º 4 do mesmo preceito legal prevê ainda o zonamento que consiste na deter-
minação das zonas homogéneas a que se aplicam os diferentes coeficientes de localização em cada 
município e as percentagens a que se refere o n.º 2 do artigo 45º do CIMI.

Trata -se, pois, de parâmetros legais de fixação do valor patrimonial com base em critérios objectivos 
e claros e, por isso, facilmente sindicáveis, bastando a indicação da localização dos prédios e a referência 
do quadro legal aplicável para que se compreenda como foi determinado o referido coeficiente.

Ou seja, encontramo -nos no domínio de zonas e coeficientes predefinidos e, portanto, indispo-
níveis para qualquer ponderação ou alteração por parte dos peritos intervenientes no procedimento de 
avaliação, e isto independentemente de se tratar de primeira ou segunda avaliação, pois não é o facto 
de se realizar uma inspecção directa ao imóvel a avaliar que pode levar ao desrespeito dos coeficien-
tes predefinidos, mas antes serve essa inspecção para comprovar a justeza dos coeficientes a aplicar.

Neste contexto, a fundamentação exigível para a aplicação do coeficiente de localização apenas se 
podia circunscrever à identificação geográfica/física dos prédios (…), ao estabelecimento do coeficiente 
de localização aplicável e à invocação do quadro legal que lhe era aplicável.

Por outro lado, é a própria lei que manda ter em consideração na fixação da percentagem do 
valor do terreno de implantação as mesmas características que se têm em consideração na fixação do 
coeficiente de localização (v. n.º 3 do artigo 45º do CIMI).».

Ou seja, neste novo sistema de avaliações, assente em factores objectivos, não há espaço para a 
subjectividade e discricionariedade do avaliador, sendo coordenado por uma comissão cuja composição 
garante a representatividade dos agentes económicos e das entidades públicas ligadas ao sector.

«O coeficiente de localização é, assim, fixado de acordo com regras predefinidas, que têm a ver 
com o exacto local onde se encontra o imóvel a avaliar e têm em conta os elementos a que se refere o 
artigo 42º do CIMI.

Também o mesmo se passa com o zonamento que consiste na determinação das zonas homogé-
neas a que se aplicam os diferentes coeficientes de localização em cada município e as percentagens 
a que se refere o n.º 2 do artigo 45º do CIMI e é aprovado por portaria do Ministro das Finanças sob 
proposta da CNAPU.

A determinação dos valores de zonamento é efectuada em cada município em assembleia camarária 
cuja materialização corresponde aos mapas informáticos de valor, por zona.

Assim, não é correcto alegar -se que a lei fixa um mínimo e um máximo e que dentro dessa moldura 
o avaliador tinha que fundamentar a razão por que atendeu ao coeficiente máximo e não ao mínimo.»

Deste modo, aderindo a esta jurisprudência (que, como supra referimos, já subscrevemos nos 
apontados arestos de 25/5/2011, 22/6/2011 e 6/7/2011), temos de concluir que a fundamentação no caso 
exigível, mesmo para a fixação da percentagem da área de implantação, apenas se podia circunscrever 
à identificação geográfica/física do prédio no concelho e na freguesia aqui em causa, ao estabeleci-
mento da percentagem do valor da área de implantação que seja aplicável na respectiva localização e 
à invocação do quadro legal aplicável.

5.3. Ora, aqueles elementos constam das respectivas fichas de avaliação (cfr. fls. 12 a 14 dos autos, 
bem como a alínea F) do Probatório).
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E como igualmente se refere no citado aresto do STA, «… a intenção do legislador foi subtrair da 
subjectividade e da relatividade apreciativa do avaliador os critérios relevantes da avaliação dos prédios 
urbanos, para efeitos de incidência real tributária, e fê -lo para efeitos de combater a fraude e a evasão 
fiscal, através de avaliações subjectivas, sujeitas a pressões de especuladores e a outros interesses de 
subvalorização da propriedade urbana, sendo que foi todo esse circunstancialismo que levou o legislador 
a estabelecer critérios objectivos fixados por lei.

Além de que a existência de erros ou anomalias sempre poderá ser corrigida na medida em que os 
valores dos coeficientes de localização e zonamento são propostos pela CNAPU trienalmente.»

Em suma, tendo, no caso, sido aplicada a percentagem de 30% para cálculo da área de implantação 
aplicada, e sendo essa a que, efectivamente, resulta dos ditos parâmetros acima mencionados, tais ele-
mentos, constantes dos termos das impugnadas avaliações, são bastantes para os actos se considerarem 
fundamentados, nos termos exigidos pela lei para o caso (art. 77º da LGT), pois que, como se disse, 
a fundamentação no caso exigível apenas se podia circunscrever à identificação geográfica/física do 
prédio no concelho e na freguesia aqui em causa, ao estabelecimento da percentagem do valor da área 
de implantação aplicável na respectiva localização e à invocação do quadro legal aplicável.

E sendo isso que, no caso, se verifica e não invocando o impugnante/recorrido, por outro lado, 
qualquer erro na identificação geográfica, não pode concluir -se, relativamente aos actos de avaliação 
impugnados, pela falta absoluta de fundamentação na adopção da contestada percentagem, pelo que a 
impugnação teria de improceder, mantendo -se o valor patrimonial fixado.

Assim, sentença recorrida, ao julgar procedente a impugnação por considerar verificado o vício de 
forma decorrente da falta de fundamentação da avaliação, na vertente da percentagem relativa à área de 
implantação, enferma do erro de julgamento que a recorrente Fazenda Pública lhe imputa, substanciado 
na inadequada aplicação dos arts. 42º e 45º do CIMI e do n.º 3 da Portaria n.º 982/2004, de 4/8.

Procedem, assim, as conclusões do recurso da Fazenda Pública.
6. E, assim sendo, impõe -se conhecer, em substituição (cfr. arts. 715º, n.º 2 e 726º, ambos do 

CPC), das restantes questões também suscitadas na presente impugnação judicial e das quais 
a sentença não conheceu, por ter julgado prejudicada a respectiva apreciação face à decisão de 
anulação do acto de avaliação por falta de fundamentação quanto ao critério da percentagem 
relativa à área de implantação.

E fazendo -o, dir -se -á que também não procedem os restantes fundamentos de impugnação susci-
tados na Petição Inicial da impugnação.

Com efeito, é totalmente aplicável, também quanto à suscitada questão da falta de fundamentação 
do coeficiente de localização (CL), a argumentação supra, pois que também a fixação dos coeficientes 
de localização é feita por meio do «zonamento» (previsto no n.º 4 do art. 42º do CIMI e que consiste 
na determinação das zonas homogéneas a que se aplicam os diferentes coeficientes de localização em 
cada município), pelo que tendo, no caso, sido aplicado o Cl (coeficiente de localização) de 1,60 e sendo 
esse o coeficiente que resulta da fórmula e do critério legal, os peritos não poderiam senão aplicá -lo, 
pois que estamos perante parâmetros precisos, objectivos e pré -determinados por lei, em função dos 
diversos elementos nela constantes, designadamente da localização e do destino dos prédios em causa 
e, por isso, indisponíveis para as partes no procedimento de avaliação.

7. E quanto ao fundamento da alegada preterição de formalidade legal por violação do 
direito de audição prévia:

A este respeito a impugnante alegra falta de audição prévia antes do indeferimento total do pedido 
de 2ª avaliação.

Ora, é certo que o art. 60º da LGT veio regular especialmente o exercício do direito de audição no 
procedimento tributário, concretizando o comando constitucional constante do n.º 5 do art. 267º da CRP.

Aliás, relativamente à actividade da Administração, em geral, já o art. 100º do CPA concretizara 
a forma de exercer esse direito de participação, estabelecendo que «concluída a instrução, e salvo o 
disposto no art. 103º, os interessados têm o direito de ser ouvidos no procedimento antes de ser tomada 
a decisão final, devendo ser informados, nomeadamente, sobre o sentido provável desta» e revelando os 
nºs. 2 e 3 do seu art. 101º e o n.º 2 do seu art. 102º o conteúdo do direito de audição, ao indicarem que a 
notificação fornece elementos relativos a «todos os aspectos relevantes para a decisão, nas matérias de 
facto e de direito», que «os interessados podem pronunciar -se sobre as questões que constituem objecto 
do procedimento» e que «na audiência oral podem ser apreciadas todas as questões com interesse para 
a decisão, nas matérias de facto e de direito».

E no n.º 2 daquele citado art. 103º indicam -se as situações em que pode ser dispensada audiên-
cia dos interessados: quando estes já se tiverem pronunciado no procedimento sobre as questões que 
importem à decisão e sobre as provas produzidas, e quando os elementos constantes do procedimento 
conduzirem a uma decisão favorável aos interessados.
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E, como se disse, o art. 60º da LGT veio regular especialmente o exercício do direito de audição 
no procedimento tributário, estabelecendo que:

«1  - A participação dos contribuintes na formação das decisões que lhes digam respeito pode 
efectuar -se, sempre que a lei não prescrever em sentido diverso, por qualquer das seguintes formas:

a) Direito de audição antes da liquidação;
b) Direito de audição antes do indeferimento total ou parcial dos pedidos, reclamações, recursos 

ou petições;
c) Direito de audição antes da revogação de qualquer benefício ou acto administrativo em matéria fiscal;
d) Direito de audição antes da decisão de aplicação de métodos indirectos, quando não haja lugar 

a relatório de inspecção;
e) Direito de audição antes da conclusão do relatório da inspecção tributária.
2  - É dispensada a audição no caso de a liquidação se efectuar com base na declaração do contri-

buinte ou a decisão do pedido, reclamação, recurso ou petição lhe for favorável.
3  - Tendo o contribuinte sido anteriormente ouvido em qualquer das fases do procedimento a que 

se referem as alíneas b) a e) do n.º 1, é dispensada a sua audição antes da liquidação, salvo em caso de 
invocação de factos novos sobre os quais se não tenha pronunciado.

4  - O direito de audição deve ser exercido no prazo a fixar pela administração tributária em carta 
registada a enviar para esse efeito para o domicílio fiscal do contribuinte.

5  - Em qualquer das circunstâncias referidas no n.º 1, para efeitos do exercício do direito de 
audição, deve a administração tributária comunicar ao sujeito passivo o projecto da decisão e sua 
fundamentação.

6  - O prazo do exercício oralmente ou por escrito do direito de audição, não pode ser inferior a 
8 nem superior a 15 dias.

7  - Os elementos novos suscitados na audição dos contribuintes são tidos obrigatoriamente em 
conta na fundamentação da decisão.»

Ora, a lei não prevê que o direito de audição seja facultado em todas as fases do procedimento, 
mas antes que seja exercido por qualquer uma das formas previstas na lei.

Ora, o art. 76º do CMI preceitua o seguinte:
«2  - Quanto o sujeito passivo ou o chefe de finanças não concordarem com o resultado da avaliação 

directa de prédios urbanos, podem, respectivamente, requerer ou promover uma segunda avaliação, no 
prazo de 30 dias contados da data em que o primeiro tenha sido notificado.

2  - A segunda avaliação é realizada com observância do disposto no presente Código, por uma 
comissão composta por dois peritos regionais designados pelo director de finanças em função da sua 
posição na lista organizada por ordem alfabética para esse efeito, um dos quais preside, e pelo sujeito 
passivo ou seu representante.»

Assim, podendo o contribuinte requerer a 2ª avaliação (cujo resultado pode também impugnar ― art. 77º 
do CIMI e 134º do CPPT ― como, no caso sucedeu) é esta a forma que a lei prevê como forma de participação 
deste na avaliação do imóvel (através do próprio ou de um seu representante), assim lhe sendo assegurado 
o direito de participação e sendo que a sua falta de comparência ou do seu representante torna definitivo o 
resultado da primeira avaliação (cfr. n.º 3 do art. 75º do CIMI) ― cfr. neste sentido, embora relativamente à 
contribuição especial prevista pelo DL n.º 43/98, de 3/3), o acórdão do Pleno desta Secção do STA, de 14/7/2008, 
rec. n.º 0616/07, onde se exara: «Neste contexto, prevenia -se uma forma de intervenção do contribuinte na 
formação da decisão através da participação na comissão de avaliação e não havendo qualquer utilidade em 
admitir uma nova participação antes da liquidação, por não poder ser alterado o valor sobre que deve incidir 
a taxa, é de concluir que a única forma de participação dos interessados na formação da decisão que se prevê 
é a que é assegurada ao contribuinte na comissão de avaliação, pois vigora no procedimento tributário um 
principio geral de proibição de prática de actos inúteis, que aflora no n.º 1 do art. 57º da LGT.»

Ora, conforme resulta das als. B) e C) do Probatório, o contribuinte requerer a 2ª avaliação e nela 
participou, pelo que, assim sendo, não ocorreu preterição de formalidade legal por alegada violação do 
direito de audição prévia e improcedendo, por consequência, quanto a este fundamento, a impugnação.

8. O recorrido pretende (cfr. segmento final das contra -alegações e as respectivas Conclusão I a 
N) que, caso o recurso interposto pela Fazenda Pública venha a ser julgado procedente, este Tribunal, 
conheça e aprecie, ao abrigo do disposto no n.º 2 do art. 715º do CPC, a questão atinente à fixação do 
valor da acção (impugnação).

No mesmo sentido vai, igualmente, a parte final do Parecer do MP.
8.1. E, na verdade, a sentença apreciou esta questão atinente ao valor da acção, nos termos seguintes:
«O impugnante atribuiu à presente impugnação, em que contesta o valor global de 263.050,00 € 

atribuído ao seu terreno, o valor de 20.000,00 €.
Contudo, o valor indicado pelo impugnante não corresponde à utilidade económica do pedido, tal 

como esta vem definida pelo art. 306º, n.º 1, 2ª parte (se, pela acção se pretende obter benefício diverso 
de uma quantia em dinheiro, o valor da causa é a quantia em dinheiro equivalente a esse beneficio).
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Assim, uma vez que a toda a causa deve ser atribuído um valor certo (Art. 305º, n.º 1 do CPC), 
afigura -se adequado fixar à causa o valor correspondente ao valor da avaliação contestada (…) (aliás, 
em conformidade com a regra do art. 97º -A, n.º 1, alínea c) do CPPT que, por força do disposto no 
art. 27º, n.º 1 do DL n.º 34/2008, de 26/2, não é aplicável a este processo).

O impugnante não esclarece o concreto valor que entende dever ser atribuído ao prédio em causa, 
daí que deva presumir -se contestado todo o valor resultante da avaliação e atribuir -se à presente causa 
o valor de 263.050,000 (Art. 315º, n.º 1 do CPC).»

8.2. Ora, apesar da referida discordância do MP quanto ao assim decidido e de nas mencionadas 
Conclusões I a N das contra -alegações também o recorrido questionar o decidido quanto a esta matéria, 
a questão, não sendo de conhecimento oficioso, não pode ser agora apreciada.

Com efeito, o recorrido pretende a apreciação dessa questão apenas no caso de vir a julgar -se 
procedente o recurso, ao abrigo do n.º 2 do art. 715º do CPC (no qual se dispõe que «Se o tribunal 
recorrido tiver deixado de conhecer certas questões, designadamente por as considerar prejudicadas 
pela solução dada ao litígio, a Relação, se entender que a apelação procede e nada obsta à apreciação 
daquelas, delas conhecerá no mesmo acórdão em que revogar a decisão recorrida, sempre que disponha 
dos elementos necessários»).

Porém, a situação aqui em causa não é subsumível à previsão de tal normativo, já que a questão 
do valor da acção foi apreciada pelo tribunal recorrido: ou seja, a sentença não deixou de a conhecer, 
antes a tendo apreciado concretamente.

E, caso se pretendesse subsumir a alegação do recorrido a um eventual pedido de ampliação do 
recurso, à luz da regra contida no art. 684º -A do CPC, também ela não seria aplicável, já que essa 
norma apenas tem aplicação nos casos em que a parte, tendo apoiado a acção ou a defesa em vários 
fundamentos, decaia em um ou mais desses fundamentos e não em outros. Nesse caso, sendo interposto 
recurso pela parte vencida, a lei confere ao recorrido (parte vencedora que não recorreu por, afinal, ter 
tido ganho da causa) a possibilidade de, precavendo -se da eventualidade de o recorrente lograr proce-
dência do recurso, requerer ao tribunal ad quem, o conhecimento do fundamento ou dos fundamentos 
em que decaiu (cfr., entre outros, o ac. do STJ, de 20/3/02, rec. n.º 2649/01). Ou seja, permite -se ao 
recorrido ampliar o âmbito do recurso quando, no caso de pluralidade de fundamentos da acção, haja 
decaimento da parte vencedora nalgum deles (bem como no caso de arguição de nulidade ou no caso 
de impugnação da decisão recorrida sobre pontos determinados da matéria de facto não impugnados 
pelo recorrente), prevenindo a hipótese de procedência das questões por estes suscitadas.

No caso vertente, o impugnante imputara ao acto de avaliação impugnado ilegalidade decorrente 
de vício de forma, por falta de fundamentação e por preterição de formalidade legal (falta de audiência 
prévia), sendo que logrou obter a procedência da impugnação quanto ao primeiro de tais fundamen-
tos. E tendo a sentença, consequentemente, julgado prejudicada a apreciação da questão do vício de 
forma, quer na vertente da insuficiente fundamentação do coeficiente de localização, quer na vertente 
da preterição da formalidade legal da audiência prévia.

Mas a recorrente Fazenda Pública não questiona, sequer, a decisão nesta última parte.
Daí que, nem mesmo à luz do supra apontado art. 684º -A do CPC possa ser admitida a apreciação 

desta questão referente à fixação do valor da acção (impugnação). Para fazer reapreciar essa questão, 
necessário se tornava que o recorrido, nessa parte vencido, interpusesse, ele próprio, o pertinente recurso.

DECISÃO
Nestes termos, acorda -se em dar provimento ao recurso interposto pela Fazenda Pública e, con-

sequentemente:
a) Revogar a sentença recorrida e julgar improcedente a impugnação quer quanto ao fundamento 

ali apreciado, quer, julgando em substituição, quanto aos restantes fundamentos de impugnação também 
invocados na respectiva Petição Inicial.

b) Não conhecer, por tal não ser agora legalmente admissível, da questão atinente à fixação do 
valor da acção (impugnação) suscitada nas contra -alegações do recorrido.

Custas pelo recorrido, quer em 1ª instância, quer neste STA, fixando -se aqui a procuradoria em 1/6.

Lisboa, 14 de Dezembro de 2011. — Casimiro Gonçalves (relator) — Ascensão Lopes — Pedro 
Delgado. 

 Acórdão de 14 de Dezembro de 2011.

Assunto:

O artigo 8.º do RGIT. Constitucionalidade.



2349

Sumário:

 I — O artigo 8.º do RGIT, interpretado no sentido de que ali se prevê a responsabilidade 
subsidiária por coimas, efectivada através do regime da reversão da execução fiscal 
contra as pessoas ali mencionadas, é materialmente constitucional, não violando 
os princípios constitucionais da intransmissibilidade das penas, da presunção de 
inocência e da violação dos direitos de audiência e defesa, consagrados, respec-
tivamente, no n.º 3 do artigo 30.º e nos n.ºs 2 e 10 do artigo 32.º, ambos da CRP.

 II — Tendo decidido de forma diversa o STA, em sede de recurso de decisão de 1ª ins-
tância, deve ser reformado o acórdão por este proferido, em obediência ao juízo 
de constitucionalidade formulado pelo Tribunal Constitucional em sede de recurso 
do acórdão daquele Supremo Tribunal.

 III — Deste modo, tendo a sentença recorrida julgado inconstitucional aquela norma, 
impõe -se a procedência do recurso, com a revogação da sentença e a baixa dos 
autos para conhecimento da questão suscitada pelo oponente.

Processo n.º 797/10 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrida: Catarina Maria da Silva Pereira Gomes.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Valente Torrão.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. A Fazenda Pública veio recorrer da decisão do Mmº Juiz do TAF de Aveiro que julgou proce-
dente a oposição deduzida por Catarina Maria da Silva Pereira Gomes, melhor idª nos autos, contra a 
execução fiscal inicialmente instaurada contra “Siderite  - Produtos Siderúrgicos, Ldª” e que contra si 
reverteu, apresentando, para o efeito, alegações nas quais conclui:

1ª). A douta sentença recorrida julgou procedente a oposição judicial deduzida ao abrigo do artº 203º 
do CPPT fundada na inconstitucionalidade material da norma do artº 8º do RGIT, considerando -a não com-
paginável com os princípios constitucionais da intrans -missibilidade de penas, da presunção da inocência 
do arguido e da audiência e de defesa do arguido, plasmados nos artºs 30º, n.º 3 e 32º, nºs 2 e 10 da CRP.

2ª) O Tribunal Constitucional, através do Ac. n.º 129/2009, de 12 de Março de 2009, já se pro-
nunciou sobre a questão controvertida de não julgar inconstitucionais as normas das alíneas a) e b) 
do n.º 1 do artº 8º do RGIT, aprovado pela Lei n.º 15/2001, de 5 de Junho, na parte em que se refere 
à responsabilidade civil subsidiária dos administradores e gerentes por coimas aplicadas a pessoas 
colectivas em processos de contra -ordenação.

3ª) De acordo com o referido Acórdão do Tribunal Constitucional “o que o artigo 8º, n.º 1, alíneas a) 
b) do RGIT prevê é uma forma de responsabilidade civil, subsidiária dos administradores e gerentes, 
que resulta do facto culposo que lhes é imputável de terem gerado uma situação de insuficiência patri-
monial da empresa, que tenha sido causadora do não pagamento da multa ou da coima que era devida, 
ou de não terem procedido a esse pagamento quando a sociedade ou pessoa colectiva foi notificada 
para esse efeito ainda durante o período de exercício do cargo.”

4ª) Na esteira da mesma jurisprudência, o que está em causa não é a mera transmissão de respon-
sabilidade contra -ordenacional que era originariamente imputável à sociedade ou pessoa colectiva, mas 
sim um dever indemnizatório que deriva do facto ilícito e culposo que é praticado pelo administrador 
ou gerente, e que constitui causa adequada do dano que resulta, para a Administração Fiscal, da não 
obtenção da receita em que se traduz o pagamento da multa ou coima que eram devidas.

5ª) O simples facto do montante indemnizatório corresponder ao valor da coima não paga, não 
permite extrair a conclusão de que se verifica a transmissão para o administrador ou gerente da res-
ponsabilidade contra -ordenacional, mas apenas traduz que é essa, de acordo com os critérios da res-
ponsabilidade civil, a expressão pecuniária do dano que ao lesante cabe reparar, que é necessariamente 
coincidente com a receita que deixa de ter dado entrada nos cofres da Fazenda Nacional.

6ª) Na previsão da norma do artigo 8º, n.º 1, alíneas a) e b), do RGIT, não está previsto qualquer 
mecanismo de transmissibilidade da contra -ordenacional, pelo que também não ocorre qualquer violação 
do disposto no artigo 30º, n.º 3 da Constituição.

7ª) O artigo 8º, n.º 1 alíneas a) e b), do RGIT, ao não consagrar uma modalidade de transmissão 
para os administradores da coima aplicada à pessoa colectiva também não pode colidir com o princípio 
da presunção da inocência do arguido, consagrado no n.º 2 do artº 32º da CRP, a que a douta sentença 
recorrida também parece fazer apelo para julgar materialmente inconstitucional o preceito.

8ª) O artigo 8º, n.º 1, alíneas a) e b) do RGIT também não viola os direitos de audiência e de 
defesa que a Constituição estabelece no n.º 10 do artº 32º da CRP, pois tal como já se pronunciou o 
Tribunal Constitucional, (...) ainda que se aceite que este princípio tem também aplicação no âmbito 
dos processos de contra -ordenação, como refracção da garantia dos direitos de audiência e de defesa 
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do arguido, que é tornada extensiva a essa forma de processo pelo artigo 32º, n.º 10 da Constituição, o 
certo é que, no caso, conforme já se esclareceu, não estamos perante uma imputação a terceiro de uma 
infracção contra -ordenacional relativamente à qual este não tenha tido oportunidade de se defender, 
mas perante uma mera responsabilidade civil subsidiária que resulta de um facto ilícito e culposo que 
se não confunde com o facto típico a que corresponde a aplicação da coima.”

9ª) A norma julgada inconstitucional pelo Tribunal a quo, na parte que se refere à responsabilidade 
civil subsidiária dos administradores e gerentes por coimas aplicadas a pessoas colectivas em processo 
de contra -ordenação, não ofende os princípios constitucionais da intransmissibilidade de penas, da 
presunção da inocência do arguido e da audiência e de defesa do arguido.

10ª) A douta sentença recorrida, na interpretação que faz do artº 8º do RGIT, acaba ela própria 
por subverter o sentido ínsito nos dispositivos constitucionais contidos nos artºs 30º, n.º 3, 32º, nºs 2 e 
10 da CRP, tal como já foi sabiamente postulado no Acórdão n.º 129/2009, de 12 de Março de 2009, 
do Tribunal Constitucional.

Nos termos vindos de expor e nos que Vªa Exas, sempre mui doutamente, não deixarão de suprir, 
deve ser dado provimento ao presente recurso e, em consequência substituir a decisão recorrida por 
outra que julgue a oposição de todo improcedente, como se nos afigura estar mais consentâneo com o 
que entendemos ser a melhor expressão do Direito e da Justiça.

2. Colhidos os vistos legais cabe agora decidir.
3. Com interesse para a decisão foram dados como provados em 1ª instância os seguintes factos:
lº). A presente execução fiscal corre por dívidas relativas a coimas fiscais e encargos, em que foi 

condenada a sociedade “B…”, em virtude da falta de entrega dos montantes de Imposto sobre o Valor 
Acrescentado, relativos aos períodos de Janeiro a Março de 2002 e Janeiro de 2000.

2º) O prazo de pagamento voluntário das coimas terminou em 18.02.2003.
3º) No dia 10.07.2003, foi A… citada para os termos da execução.
4. De acordo com as conclusões das alegações, a única questão a conhecer no presente recurso 

é a de saber se o artº 8º do RGIT, ao responsabilizar subsidiariamente por coimas os gerentes, admi-
nistradores, e outras pessoas que exerçam, ainda que somente de facto, funções de administração em 
pessoas colectivas, sociedades e outras entidades fiscalmente equiparadas, ofende o disposto no n.º 2 
do artº 32º da CRP.

A decisão recorrida, reconhecendo embora que o Tribunal Constitucional, no seu Acórdão 
n.º 129/2009, de 12 de Março de 2009, decidiu não julgar inconstitucionais as normas das alíneas a) 
e b) do n.º 1 do artigo 8º do RGIT, aprovado pela Lei n.º 15/2001, de 5 de Junho, na parte em que se 
refere à responsabilidade civil subsidiária dos administradores e gerentes por coimas aplicadas a pessoas 
colectivas em processo de contra -ordenação, optou por seguir outro entendimento, uma vez que aquele 
acórdão não tem força obrigatória geral. E louvou -se, para assim decidir, nomeadamente, nos Acórdãos 
do STA, de 16 Dezembro de 2009  - proferidos nos Recursos nºs 1074/09 e 1147/09.

A recorrente Fazenda Pública, por sua vez, e louvando -se no citado Acórdão do Tribunal Cons-
titucional, defende a constitucionalidade da norma do RGIT em causa nos autos, visto que “o que o 
artigo 8º, n.º 1, alíneas a) b) do RGIT prevê é uma forma de responsabilidade civil, subsidiária dos 
administradores e gerentes, que resulta do facto culposo que lhes é imputável de terem gerado uma 
situação de insuficiência patrimonial da empresa, que tenha sido causadora do não pagamento da multa 
ou da coima que era devida, ou de não terem procedido a esse pagamento quando a sociedade ou pessoa 
colectiva foi notificada para esse efeito ainda durante o período de exercício do cargo”; portanto, não 
está aqui em causa a transmissão de responsabilidade contra -ordenacional que era originariamente 
imputável à sociedade ou pessoa colectiva, mas sim um dever indemnizatório que deriva do facto ilí-
cito e culposo que é praticado pelo administrador ou gerente, e que constitui causa adequada do dano 
que resulta, para a Administração Fiscal, da não obtenção da receita em que se traduz o pagamento da 
multa ou coima que eram devidas.

Vejamos então se a decisão recorrida deve ou não manter -se.
4.1. Este Supremo Tribunal pronunciou -se já várias vezes sobre esta questão, nomeadamente nos 

seguintes arestos:
 - Acórdão de 12.03.07 proferido no Recurso n.º 1053/07;
 - Acórdão de 27.02.2008 proferido no Recurso n.º 1057/07;
 -Acórdão de 28.05.2008 proferido no Recurso n.º 31/08;
 -Acórdão de 04.02.09 proferido no Recurso n.º 829/08;
 -Acórdão de 16.12.09 proferido no Recurso n.º 1074/09;
 -Acórdão de 16.12.09 proferido no Recurso n.º 1147/09;
 - Acórdão de 14.04.2010 proferido no Recurso n.º 65/10;
 -Acórdão de 19.05.2010 proferido no Recurso n.º 55/10;
 -Acórdão de 08.09.2010 proferido no Recurso n.º 186/10;
 - Acórdão de 24.03.2010 proferido no Recurso n.º 1216/09;
 -Acórdão de 05.05.2010 proferido no Recurso n.º 193/2010;
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 -Acórdão de 08.09.2010 proferido no Recurso n.º 186/10;
 -Acórdão de 10.11.2010 proferido no Recurso n.º 767/10;
De um modo reiterado e uniforme, a fundamentação utilizada por este Tribunal está reflectida no 

último acórdão acima citado, do qual respigamos as seguintes passagens:
“Sob a epígrafe «Responsabilidade civil pelas multas e coimas», o artigo 8.º do RGIT define a 

responsabilidade subsidiária dos gerentes por coimas, nos seguintes termos:
«1 – Os administradores, gerentes e outras pessoas que exerçam, ainda que somente de facto, 

funções de administração em pessoas colectivas, sociedades, ainda que irregularmente constituídas, e 
outras entidades fiscalmente equiparadas são subsidiariamente responsáveis:

a) Pelas multas ou coimas aplicadas a infracções por factos praticados no período do exercício 
do seu cargo ou por factos anteriores quando tiver sido por culpa sua que o património da sociedade 
ou pessoa colectiva se tornou insuficiente para o seu pagamento;

b) Pelas multas ou coimas devidas por factos anteriores quando a decisão definitiva que as aplicar for 
notificada durante o período do exercício do seu cargo e lhes seja imputável a falta de pagamento.».

Esta norma foi objecto de apreciação no citado acórdão do Tribunal Constitucional, de 12/3/2009, 
proferido na sequência de recurso obrigatório interposto pelo MP do acórdão do STA, de 28/5/08, no 
recurso n.º 31/08, onde se concluíra pela inconstitucionalidade do artigo 8.º do RGIT, por violação 
do princípio da intransmissibilidade das penas, previsto no artigo 30.º da CRP, por, em síntese, não 
assegurar ao revertido o direito de audiência e defesa (n.º 10 do artigo 32.º da CRP) no processo 
de contra -ordenação e por não lhe conferir a garantia da presunção de inocência (n.º 2 do art. 32.º 
da CRP).

E vários outros arestos do STA haviam trilhado, aliás, este mesmo caminho e a mesma funda-
mentação (cfr. os acs. de 27/2/08, 12/3/08 e 4/2/09, respectivamente, nos proc.ºs n.ºs 1057/07, 1053/07 
e 829/08).

O Tribunal Constitucional veio a decidir «não julgar inconstitucionais as normas das alíneas a) 
e b) do n.º 1 do artigo 8.º do RGIT (…) na parte em que se refere à responsabilidade civil subsi-
diária dos administradores e gerentes por coimas aplicadas a pessoas colectivas em processo de 
contra -ordenação», com fundamento em que aquele preceito não consagra uma qualquer forma de 
transmissão de responsabilidade penal ou contra -ordenacional imputável à sociedade, estabelecendo, 
antes, a imposição de um dever indemnizatório que deriva do facto ilícito e culposo que é praticado 
pelo administrador ou gerente e que constitui causa adequada do dano que resulta, para a Adminis-
tração Fiscal, da não obtenção da receita em que se traduzia o pagamento da multa ou coima que 
eram devidas (tratar -se -ia de uma responsabilidade de natureza civil extracontratual dos gerentes e 
administradores, resultante do facto culposo que lhes é imputável por terem causado uma situação 
de insuficiência patrimonial da empresa, determinante do não pagamento da coima, ou por não terem 
procedido ao pagamento da coima quando a sociedade foi notificada para esse efeito ainda durante 
o período de exercício do seu cargo).

E entendimento idêntico veio a ser sufragado nos acs. de 25/3/09 e 12/5/09, nos procs. n.ºs 150/09 
e 234/09, do mesmo Tribunal, que apreciaram a constitucionalidade da norma prevista no art. 7.º -A do 
RJIFNA, equivalente à do art. 8.º do RGIT.

4.2. Acontece, porém, que o Plenário do Tribunal Constitucional no recente acórdão 
n.º 437/2011, entendeu “não julgar inconstitucional o artº 8º, n.º 1, alíneas a) e b) do RGIT, 
quando interpretado no sentido de que consagra uma responsabilidade pelas coimas que se 
efectiva pelo mecanismo da reversão da execução fiscal, contra gerentes ou administradores da 
sociedade devedora”.

E, na sequência de recurso interposto do acórdão de 16.12.2010 deste Supremo Tribunal 
(v. fls. 74/82) para o Tribunal Constitucional, veio este mesmo Tribunal, por decisão sumária do Rela-
tor de 4 de Novembro passado (v. fls. 113/114), julgar também constitucional aquela norma, ordenando 
a reforma do citado acórdão.

Deste modo a decisão recorrida, porque julgou inconstitucional aquela norma, tem de ser revogada, 
procedendo, por isso, o recurso.

Uma vez que a oponente suscitou a sua ilegitimidade e até indicou prova testemunhal, que não 
foi produzida e pode ser relevante para a decisão, terão os autos de baixar ao tribunal recorrido para 
conhecimento dessa questão.

5. Nestes termos e pelo exposto, concede -se provimento ao recurso, revoga -se a decisão recorrida e 
ordena -se a baixa dos autos ao tribunal recorrido para conhecimento da questão suscitada pela oponente.

Sem custas.

Lisboa, 14 de Dezembro de 2011. — Valente Torrão (relator) — Miranda de Pacheco — Francisco 
Rothes. 
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 Acórdão de 14 de Dezembro de 2011.

Assunto:

Impugnação por responsável subsidiário. Prazo de 90 dias após a citação. Consti-
tucionalidade da alínea c) do nº1 do artº102 do CPPT. Caducidade do direito à 
impugnação. Impossibilidade de convolação para oposição por extemporaneidade.

Sumário:

 I — O prazo de 90 dias concedido aos sujeitos passivos responsáveis originários ou 
subsidiários para impugnarem a liquidação do tributo conta -se, respectivamente, 
a partir do termo do prazo para pagamento voluntário e da citação em processo 
de execução fiscal.

 II — São, portanto, situações diferentes e como tal devem ser tratadas, não se verificando 
por conseguinte a violação dos artigos 1º, 2º e n.º 4 do artigo 22º todos da LGT, 
(referindo -se o n.º 4 do preceito, ao objecto e possibilidades de fundamentação 
da impugnação dos tributos como nos revela a última parte do mesmo preceito 
ao definir os elementos documentais que devem acompanhar a notificação ou 
citação).

 III — Igualmente não se configura qualquer inconstitucionalidade da alínea c) do n.º 1 
do artigo 102 do CPPT, por violação dos artigo 112.º n.º 3 in fine, bem como do 
artigo 13º ambos da Constituição da República.

 IV — A convolação da impugnação para oposição só é possível se não se mostrar ul-
trapassado o prazo de 30 dias após a citação em que é possível reagir, por este 
meio, à execução fiscal.

 V — Os recursos são instrumentais ao reexame de questões já submetidas à apreciação 
dos tribunais inferiores e não servem para proferir decisões sobre matéria nova, 
isto é, que não tenha sido submetida à apreciação do tribunal de que se recorre 
a não ser que se trate de matéria de conhecimento oficioso.

Processo n.º 813/11 -30.
Recorrente: Cristina Maria Barros Vasconcelos Noronha Penaguião Reis.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Ascensão Lopes.

Acordam, em conferência, nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Admi-
nistrativo:

1 – RELATÓRIO
CRISTINA MARIA DE BARROS E VASCONCELOS DE NORONHA PENAGUIÃO DOS 

REIS, titular do NIF ………………. impugnou judicialmente as liquidações de IVA, referentes aos 
anos de 2003 a 2007, contra si revertidas.

Por decisão do Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé, de 10 de Maio de 2011, foi julgada 
procedente a excepção peremptória de caducidade do direito de acção, invocada pela Fazenda Pública, 
absolvendo esta do pedido. Reagiu a impugnante interpondo o presente recurso para este Supremo 
Tribunal.

A alegação do recurso integra as seguintes conclusões, onde se inserem destaques da nossa 
autoria:

I — O artigo 102º nº1 c) do CPPT está ferido de ilegalidade em virtude de cominar na prática um 
prazo para apresentar impugnação judicial sempre menor do que é concedido pela alínea a) do mesmo 
artigo para a generalidade dos restantes sujeitos passivos da relação tributária;

II — com efeito, o disposto no artigo 102º nº1 c) do CPPT viola o princípio geral ínsito no nº4 do 
artigo 22º da Lei Geral Tributária, no qual se prescreve que a reclamação ou impugnação de dívidas 
deve ser efectuada nos mesmos termos seja pelo devedor principal, seja pelos devedores solidários ou 
subsidiários;

III — Este princípio geral vem expresso em lei com valor reforçado relativamente ao D.L. 
n.º 433/99 de 26 de Outubro (CPPT);

IV— Logo, ao abrigo do disposto no artigo 112º nº3 in fine da Constituição da República Por-
tuguesa, o disposto no artigo 102º nº1 c) está ferido de ilegalidade por violação do disposto no nº4 do 
artigo 22º do DL n.º 433/99 de 26 de Outubro (CPPT) (Cfr. ainda os artigos 1º e 2º da LGT).

Por outro lado,



2353

V — O disposto no artigo 102º nº1 c) está ferido de inconstitucionalidade;
VI — Na verdade, cominando tal normativo prazo para a apresentação de petição de impugnação 

judicial pelo responsável subsidiário sempre inferior, na prática, ao que é concedido a outros sujeitos 
passivos da relação tributária, viola o princípio constitucional da igualdade dos cidadãos perante a lei, 
vertido no artigo 13º da CRP;

VIl — Na realidade, sendo o prazo previsto para a dedução de impugnação de 90 dias para todos os 
sujeitos passivos, na prática os responsáveis subsidiários gozam sempre de prazo pelo menos 30 dias, em 
média, inferior ao dos devedores principais, atento o disposto na alínea a) do referido artigo 102º nº1 do CPPT.

VIII — Finalmente, no caso vertente, foram preteridas formalidades essenciais no processo de 
impugnação judicial, designadamente as previstas nos artigos 111º e 112º do CPPT;

IX — Com efeito, o Sr. Chefe do Serviço periférico local deveria ter remetido o processo de 
impugnação ao dirigente do órgão periférico regional para eventual revogação parcial do acto uma 
vez que o valor daquele excedia o quíntuplo da alçada do TAF de Loulé.

X — A inaplicabilidade do artigo 102º nº1 c) do CPPT ao caso vertente tem como consequência 
que a petição de impugnação judicial apresentada em 15.09.2010 no Serviço de Finanças de Faro não 
é extemporânea, logo não se verifica a excepção peremptória da caducidade e a fazenda pública não 
deveria ter sido absolvida in limine do pedido;

Xl — Por tudo isto, tendo a douta sentença sido baseada em normativos feridos de ilegalidade 
e de inconstitucionalidade ut supra e tendo, por outro lado, sido preteridas formalidades processuais 
essenciais para a melhor decisão do pleito (ainda que na fase pré -judicial), não deve tal sentença pro-
duzir os seus efeitos pois fez errónea aplicação do Direito.

Nestes termos e nos melhores de Direito com o suprimento de V. Exas, deve ser concedido total 
provimento ao presente recurso e, ser revogada a sentença proferida no Tribunal a quo, com as legais 
consequências.

Como sempre farão Vossas Excelências serena e objectiva JUSTIÇA.
A Recorrida não contra -alegou
O EMMP não se pronunciou
2 – FUNDAMENTAÇÃO
O Tribunal “a quo” deu como provada a seguinte factualidade:
A) No Serviço de Finanças de Faro corre termos o processo de execução fiscal n.º 1058200501067710 

e apensos, por dívidas de IVA de 2003 a 2007 e coimas de 2006 a 2009, em que é executada e devedora 
originária a sociedade “CITASERRA -SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, LDA.” (cfr. 
fls. 29 a 63 do Processo Administrativo apenso).

B) A Impugnante foi citada pessoalmente na execução fiscal, na sequência de despacho de rever-
são, no dia 18/05/2010 (cfr. fls. 70 do Processo Administrativo apenso).

C) A petição inicial dos presentes autos foi apresentada no Serviço de Finanças de Faro no dia 
15/09/2010 (cfr. fls. 4 dos autos);

D) A petição inicial dos presentes autos foi apresentada neste Tribunal em 20/09/2010 (cfr. fls. 4 
dos autos).

3 – DO DIREITO
Para se decidir pela absolvição da Fazenda Pública da Instância considerou a Mª juíza de 1ª 

Instância o seguinte:
“O prazo fixado para a dedução da acção, porque aparece como extintivo do respectivo 

direito potestativo é um prazo de caducidade, configurando uma excepção peremptória que pode 
ser conhecida em momento posterior ao despacho liminar que admite a impugnação, pois este 
não faz caso julgado (cf. acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul de 16/09/2008, processo 
n.º 1696/07, disponível em http://www.dgsi.pt/jtca).

De acordo com o disposto no artigo 102.º, n.º 1, alínea c), do Código de Procedimento e de 
Processo Tributário (CPPT), “a impugnação será apresentada no prazo de 90 dias contados a partir 
dos factos seguintes (...) c) citação dos responsáveis subsidiários em processo de execução fiscal”.

Como é jurisprudência uniforme do Supremo Tribunal Administrativo, trata -se inquestionavel-
mente de um prazo de natureza substantiva, de caducidade e peremptório, que se conta nos termos 
do artigo 279.º do Código Civil, aplicável ex vi do artigo 20.º, n.º 1, do CPPT, e não de um prazo 
processual, pois antes da impugnação judicial dar entrada ainda não há processo judicial, inexistindo 
prazos judiciais ou processuais antes de haver processo (ver, por todos, o acórdão de 16/04/2008, 
processo n.º 77/08, e a jurisprudência aí citada, disponível em http://www.dgsi.pt/jsta).

Assim, o prazo de 90 dias para apresentação da impugnação judicial iniciou -se no dia 
18/05/2010 e completou -se no dia 16/08/2010.

À data de entrada da petição inicial, 15/09/2010, é manifesto que já se havia esgotado o 
mencionado prazo de 90 dias de que a impugnante dispunha para apresentação da impugnação 
judicial.
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Poder -se -ia considerar tempestiva a presente acção, caso estivessem em causa vícios gera-
dores de nulidade dos actos tributários, atento o que dispõe o artigo 102.º, n.º 3, do CPPT (se o 
fundamento for a nulidade, a impugnação pode ser deduzida a todo o tempo).

Conforme decorre do disposto nos artigos 133.º e 135.º do Código de Procedimento Admi-
nistrativo, por regra, os vícios dos actos tributários são fundamento da sua anulabilidade, só 
implicando a sua nulidade quando se verifique a falta de qualquer dos elementos essenciais do 
acto ou quando houver lei que expressamente preveja esta forma de invalidade, o que não é o 
caso dos vícios invocados.

Donde resulta que a presente impugnação deveria ter sido apresentada no referido prazo 
de 90 dias, a contar da citação da impugnante da decisão de reversão, no âmbito do processo de 
execução fiscal, o que não sucedeu.

Por outro lado, atendendo à fundamentação invocada na Petição Inicial, a qual se pode 
reconduzir ao estatuído no art.º 204º n.º 1 alínea b) do C.P.P.T., poderia equacionar -se a hipótese 
de convolar os presentes autos em processo de Oposição; contudo tal não se mostra possível, 
porquanto se encontra esgotado o prazo de 30 dias previsto no art.º 203º n.º 1 a) do C.P.P.T.

Tal como já notado supra, a caducidade do direito de acção constitui uma excepção peremp-
tória, que é de conhecimento oficioso, e importa a absolvição do pedido da entidade demandada, 
cf. artigos 493.º, n.º 3, e 496.º do CPC, aplicáveis ex vi do artigo 2.º, alínea e), do CPPT.

Pelo exposto, julgo procedente a excepção peremptória de caducidade do direito de acção e 
absolvo a impugnada do pedido”.

DECIDINDO NESTE STA
A questão de fundo a resolver é a de saber se, como decidido, é intempestiva a impugnação apre-

sentada pela ora recorrente.
Preliminarmente, porque a recorrente o suscita, importa apreciar se ocorre ilegalidade da alínea c) 

do n.º 1 do artº 102º, do CPPT, por violação dos artºs 1º, 2º e n.º 4 do artº 22º todos da LGT, bem 
como a inconstitucionalidade por violação dos artºs 112º n.º 3 in fine, bem como o artº13º ambos da 
Constituição.

Apreciando
A sentença recorrida, julgou procedente a excepção de caducidade do direito de impugnar, invocada 

pela Fazenda Pública na sua contestação, absolvendo -a do pedido, por ter entendido que considerando 
os factos fixados no probatório se mostrava esgotado o prazo de 90 dias previsto na alínea c) do n.º 1 
do artº 102º do CPPT.

Discorda a recorrente do assim decidido, nos termos das conclusões supra destacadas que deli-
mitam o objecto do recurso.

Vejamos o quadro normativo sendo os sublinhados da nossa autoria para melhor destaque da lei 
em análise.

Dispõe o artigo 102.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT), sob a epígrafe 
“Impugnação judicial. Prazo de apresentação” que:

1  - A impugnação será apresentada no prazo de 90 dias contados a partir dos factos seguintes:
a) Termo do prazo para pagamento voluntário das prestações tributárias legalmente noti-

ficadas ao contribuinte;
b) Notificação dos restantes actos tributários, mesmo quando não dêem origem a qualquer 

liquidação;
c) Citação dos responsáveis subsidiários em processo de execução fiscal;
d) Formação da presunção de indeferimento tácito;
e) Notificação dos restantes actos que possam ser objecto de impugnação autónoma nos 

termos deste Código;
f) Conhecimento dos actos lesivos dos interesses legalmente protegidos não abrangidos nas 

alíneas anteriores.

2  - Em caso de indeferimento de reclamação graciosa, o prazo de impugnação será de 15 
dias após a notificação.

3  - Se o fundamento for a nulidade, a impugnação pode ser deduzida a todo o tempo.
4  - O disposto neste artigo não prejudica outros prazos especiais fixados neste Código ou 

noutras leis tributárias.
Dispõe, por sua vez, o artigo 22º da LGT o seguinte:
1  - A responsabilidade tributária abrange, nos termos fixados na lei, a totalidade da dívida 

tributária, os juros e demais encargos legais.
2  - Para além dos sujeitos passivos originários, a responsabilidade tributária pode abranger 

solidária ou subsidiariamente outras pessoas.
3  - A responsabilidade tributária por dívidas de outrém é, salvo determinação em contrário, 

apenas subsidiária.



2355

4  - As pessoas solidária ou subsidiariamente responsáveis poderão reclamar ou impugnar a 
dívida cuja responsabilidade lhes for atribuída nos mesmos termos do devedor principal, devendo, 
para o efeito, a notificação ou citação conter os elementos essenciais da sua liquidação, incluindo 
a fundamentação nos termos legais.

Adiantamos desde já que não assiste razão à recorrente.
Vejamos:
Quanto à invocada violação do n.º 3 in fine do artº 112º da CRP, a recorrente diz que tendo a LGT 

um valor reforçado não pode ser contrariada, nomeadamente os seus artºs 1º, 2º e n.º 4 do artº 22º, pelo 
CPPT, nomeadamente seu artº 102º n.º 1 c) pois violaria a lei com valor reforçado, mas sem razão.

A pretensa disposição contrária do artº 102º n.º 1 c) relativamente aos artºs 1º, 2º e n.º 4 do artº 22º 
da LGT, não se verifica.

O que o n.º 4 do artº 22 da LGT, garante é que as pessoas solidariamente ou subsidiariamente 
responsáveis possam impugnar latu sensu, ou reclamar da dívida, por exemplo, com os mesmos fun-
damentos com que o devedor principal o pode fazer, previstos no artº 99º do CPPT para o processo de 
impugnação, e no artº 204º do mesmo código para a oposição à execução ou artº 276º do dito compêndio 
normativo para a reclamação de decisão do órgão da execução fiscal.

Quanto ao prazo para o processo de impugnação, por parte do responsável subsidiário, há que 
ter em atenção que este sujeito passivo só é chamado a solver a dívida exequenda em substituição do 
responsável originário em sede de execução que é uma fase de cobrança coerciva.

Ora, no que respeita ao prazo para impugnar, os 30 dias referidos pela recorrente, em que ela 
considera que na prática (sublinhado nosso) fica prejudicado o responsável subsidiário relativamente ao 
responsável originário porque este beneficiará para além do prazo de 90 dias também do próprio prazo 
de pagamento voluntário (no dizer da recorrente, pelo menos 30 dias de regra) temos de distinguir as 
situações temporais em que um e outro dos responsáveis pelo imposto liquidado podem exercer o seu 
direito à impugnação.

Assim, o prazo de que dispõe o responsável originário é um prazo anterior à fase de cobrança 
coerciva, verifica -se, naturalmente, após a fase de pagamento voluntário o que se compreende, pois se 
entender ser devedor do tributo nada vai querer impugnar. O seu direito está previsto na alínea a) do 
n.º 1 do artº 102º do CPPT.

Já o prazo de que dispõe o responsável subsidiário para impugnar surge, necessariamente, numa fase 
posterior àquela de que dispõe o responsável originário ou seja só na fase de cobrança coerciva. Dizer 
que ocorre desigualdade de direitos quanto ao prazo para impugnar, com prejuízo para o responsável 
subsidiário, porque não dispõe dos 30 dias que em regra comporta o prazo de pagamento voluntário 
em si próprio, não é um argumento sustentável pois que estamos perante situações ou fases distintas 
em que é exigido o pagamento do tributo ao sujeito passivo (responsável originário ou subsidiário) 
podendo no limite afirmar -se que o responsável subsidiário até pode dispor de mais tempo para prepa-
rar a sua defesa pois que se conhecer e acompanhar a vida da sua empresa poderá antever, em caso de 
incumprimento desta, a sua própria responsabilização.

São portanto situações diferentes e como tal devem ser tratadas, não se verificando, por conse-
guinte, a violação dos artºs 1º, 2º e n.º 4 do artº 22º todos da LGT, (referindo -se o n.º 4 do preceito, ao 
objecto e possibilidades de fundamentação da impugnação dos tributos como nos revela a última parte do 
mesmo preceito ao definir os elementos documentais que devem acompanhar a notificação ou citação). 
Nesta interpretação que, convictamente fazemos, não se configura qualquer inconstitucionalidade da 
alínea c) do n.º 1 do artº 102 do CPPT, por violação dos artºs 112º n.º 3 in fine, bem como do artº13º 
ambos da Constituição da República.

Ultrapassadas estas questões, agora suscitadas pela recorrente, cumpre verificar se a contagem 
de prazos efectuada na 1ª Instância que conduziu a que a Fazenda Pública fosse absolvida do pedido, 
se mostra acertada, bem como a decisão de não convolar a pela apresentada em oposição à execução.

Visto o probatório, e na consideração de que o prazo de 90 dias para apresentação da impugna-
ção judicial se conta nos termos do artº 279º do C.Civil (vide nota 2 ao artº 102º do CPPT anotado de 
Jorge Lopes de Sousa - Vislis -Editores, 4ª edição, fls. 456) iniciou -se no dia 18/05/2010 e completou -se 
no dia 16/08/2010, durante as férias judiciais tendo passado para o dia 01/09/2010 o limite do prazo.

À data de apresentação da petição inicial, no Serviço de Finanças de Faro, em 15/09/2010, é 
manifesto que já se havia esgotado o mencionado prazo de 90 dias de que a impugnante dispunha para 
apresentação da impugnação judicial. Por outro lado e como sustenta a sentença recorrida, no caso dos 
autos o meio usado é impróprio podendo em teoria dar -se a convolação do meio impróprio(impugnação) 
em meio próprio(oposição) mas, “(...) tal não se mostra possível, porquanto se encontra esgotado o 
prazo de 30 dias previsto no art.º 203º n.º 1 a) do C.P.P.T.” (cfr. fls 46 dos autos). É jurisprudência 
pacífica neste Supremo Tribunal Administrativo que a convolação do meio processual impróprio para 
o meio processual próprio só se pode verificar se no momento em que a petição usada para o meio 
impróprio deu entrada não se tinha já verificado a extinção do prazo para usar o meio próprio, neste 
sentido e por todos o acórdão do STA de 19/10/2011, proferido no Proc. n.º 525/11 do qual se destaca o 
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seguinte trecho: “De facto, o despacho de reversão com os fundamentos invocados pela Oponente deve 
ser impugnado nos termos do art.º 204.º, n.º 1, b) do CPPT. É esse o sentido actual da jurisprudência 
que tem vindo a entender que «é a oposição à execução fiscal e não o processo de impugnação judi-
cial ou de reclamação previsto no art.º 276.º do CPPT o meio processual adequado para o revertido 
impugnar contenciosamente o despacho que ordena a reversão, com fundamento no não exercício 
da gerência de facto ou de direito da sociedade originária e na existência de culpa na insuficiência 
do património, fundamento este que se enquadra na alínea a) do n.º 1 do art.º 204.º do CPPT. Tendo 
o contribuinte utilizado o processo de impugnação, só é possível a convolação se a petição inicial 
tiver sido apresentada no prazo da oposição» (Ac. do STA de 4/6/2008, 25/6/2008 e de 19/11/2008, 
proferidos nos recursos 076/08, 0123/08 e 0711/08). O meio processual adequado para reagir contra 
o despacho de reversão é a oposição à execução fiscal, de preferência à reclamação contra actos do 
órgão da execução fiscal, nunca a impugnação judicial (arts.151º nº1 e 204º nº1 al.b) CPPT; Jorge 
Lopes de Sousa CPPT anotado e comentado 5ª edição Volume II p.355; acórdãos STA SCT 29.06.2005 
processo n.º 501/05; 8.03.2006 processo n.º 1249/05; 4.06.2008 processo n.º 76/08; 25.06.2008 processo 
n.º 123/08; 19.11.2008 processo n.º 711/08; 27.05.2009 processo n.º 448/09). Aqui chegados, não há 
dúvida que foi correcta a decisão recorrida pois verificando que o recorrente pretendia atacar o des-
pacho de reversão através de uma impugnação declarou a impropriedade do meio e o erro na forma 
de processo. Não operou a convolação que operacionaliza os princípios da tutela judicial efectiva e da 
economia processual pois que considerou que no caso concreto a convolação para o meio processual 
idóneo estava prejudicada pela intempestividade da petição, (...).”.

Finalmente, cumpre assinalar que nas conclusões de recurso salienta a recorrente a ocorrência de 
preterição de formalidades essenciais no processo de impugnação judicial, designadamente as previstas 
nos artigos 111º e 112º do CPPT, pois que, o Sr. Chefe do Serviço periférico local deveria ter remetido 
o processo de impugnação ao dirigente do órgão periférico regional para eventual revogação parcial do 
acto uma vez que o valor daquele excedia o quíntuplo da alçada do TAF de Loulé. Trata -se de questão 
nova não suscitada perante a 1ª Instância. Ora é sabido que os recursos são instrumentais ao reexame 
de questões já submetidas à apreciação dos tribunais inferiores e não servem para proferir decisões 
sobre matéria nova, isto é, que não tenha sido submetida à apreciação do tribunal de que se recorre. 
Genericamente, podemos considerar que questões novas serão aquelas que não foram apreciadas pelo 
tribunal recorrido por ali não terem sido suscitadas nem serem de conhecimento oficioso. É o caso, 
a questão da eventual irregularidade cometida pelo Sr. Chefe de Serviço de Finanças referido, não é 
de conhecimento oficioso e não foi suscitada na 1ª Instância pelo que sobre ela não se pronuncia este 
Tribunal.

Por tudo o que ficou dito, deve ser negado provimento ao presente recurso e mantida a sentença 
recorrida.

4 - DECISÃO:
Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do Su-

premo Tribunal Administrativo, em negar provimento ao recurso, e em confirmar a sentença recorrida.
Custas a cargo da recorrente.

Lisboa 14 de Dezembro de 2011. — Ascensão Lopes (relator) — Pedro Delgado — Casimiro 
Gonçalves. 

 Acórdão de 14 de Dezembro de 2011.

Assunto:

Crédito reclamado de IRS. Privilégio imobiliário. Artigo 11º do CIRS. Artigo 240º 
n.º 1 do CPPT.

Sumário:

 I — De acordo com o disposto no artigo 111º do CIRS “Para pagamento do IRS rela-
tivo aos últimos três anos, a Fazenda Pública goza de privilégio mobiliário geral 
e privilégio imobiliário sobre os bens existentes no património do sujeito passivo 
à data da penhora ou outro acto equivalente.”

 II — Significa isto que o respectivo crédito pode ser reclamado ao abrigo do disposto no 
artigo 240º, n.º 1 do CPPT, mesmo não constituindo o privilégio uma garantia real.
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 III — O artigo 240.º, n.º 1, do Código de Procedimento e de Processo Tributário deve 
ser interpretado amplamente no sentido de abranger não apenas os credores que 
gozam de garantia real stricto sensu, mas também aqueles a que a lei substantiva 
atribui causas legítimas de preferência, nomeadamente, privilégios creditórios.

Processo n.º 984/11 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Banco de Investimento Imobiliário SA e outra.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Ascensão Lopes.

Acordam em conferência, nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Admi-
nistrativo:

1  - RELATÓRIO
A Fazenda Pública, vem recorrer da decisão judicial de graduação de créditos apresentando ale-

gações com as seguintes conclusões:
1. Os créditos relativos ao IRS relativo aos três últimos anos gozam de privilégio mobiliário geral 

e de privilégio imobiliário sobre os bens existentes no património do sujeito passivo à data da penhora, 
nos termos do estatuído no artigo 111.º do CIRS;

2. Para aquele normativo relevam os anos a que respeitam os rendimentos que justificaram a 
liquidação do imposto e não o momento em que foram postos a cobrança;

3. Privilégio creditório é a faculdade que a lei, em atenção à causa do crédito, concede a certos 
credores, independentemente do registo, de serem pagos com preferência a outros (art.º 733.º do Có-
digo Civil);

4. A circunstância do privilégio creditório geral ser uma mera preferência de pagamento não 
implica o afastamento do crédito da reclamação e graduação no lugar que lhe competir;

5. Pois que, ainda que os privilégios creditórios gerais não constituam garantias reais, mas meras 
preferências de pagamento, “(...) o seu regime é o das garantias reais, para o efeito de justificar a inter-
venção no concurso de credores.” (Cfr. Salvador da Costa, in “O Concurso de Credores”, 3.a Edição, 
Almedina, 2005, pág. 388);

6. Motivo porque de harmonia com entendimento jurisprudencial largamente maioritário do STA 
“O artigo 240º nº1 do CPPT deve ser interpretado amplamente no sentido de abranger não  - apenas os 
credores que gozam de garantia real stricto sensu mas também aqueles a que a lei substantiva atribui 
causas legítimas de preferência, nomeadamente, privilégios creditórios.” (Cfr. a título de exemplo o 
Acórdão do STA de 18/05/2005, recurso n.º 0612/04, inwww.dgsi.pt);

7. Ao não admitir o crédito de IRS relativo ao exercício de 2007, reclamado pela Fazenda pública, 
a douta sentença ora recorrida incorreu em erro de direito na interpretação e aplicação das normas 
constantes nos art.os 240.º, n.º 1 e 246.º ambos do CPPT e no artº 111.º do CIRS.

Nestes termos e nos mais de Direito aplicável, requer -se a V.as Ex.as se dignem julgar PROCE-
DENTE o presente recurso, por totalmente provado e em consequência ser a douta sentença ora recorrida, 
revogada e substituída por douto Acórdão que admita e gradue os créditos reclamados, de IRS do ano 
de 2007 e respectivos juros, no lugar que lhes competir, tudo com as devidas e legais consequências.

Não foram apresentadas contra -alegações.
O Sr. Procurador Geral Adjunto neste STA emitiu parecer do seguinte teor:
“Questão a apreciar:
Se é de admitir o crédito reclamado pela Fazenda Pública relativo a IRS do exercício de 2007?
Analisemos.
Segundo a sentença recorrido tal crédito não foi admitido, em virtude da penhora ter sido efectu-

ada em 2008, ano em que o crédito reclamado foi inscrito para cobrança, não sendo relativo aos “três 
últimos anos”, nos termos previstos no art. 111.º do CIRS.No recurso interposto mostra -se já citada a 
jurisprudência do S.T.A. que se crê ser dominante sobre a questão em apreciação, e de que parece não 
ser de divergir.

Com efeito, o critério legal relativo a limitação temporal parece ser o mesmo que constava do 
C. Civil quanto a privilégios mobiliários gerais  - art. 736.º n.º l  - só que uma outra expressão legal, a 
qual foi decerto introduzida pelo legislador, considerado a imprecisão do conceito de “inscrito para 
cobrança” que por aquele código foi adoptado, ao que parece em adaptação do previsto na legislação 
italiana, mas, ao que parece, sem grande precisão de acordo com a lei fiscal portuguesa  - aliás, segundo 
o que veio a constar do art. 45.º n.º 4 da L.G.T., resulta já que, nos impostos periódicos, a exigibilidade 
ocorre “a partir do termo do ano em que se verificou o facto tributário”.

Assim, o que veio a ser previsto no dito art. 111.º do CIRS parece apenas corresponder a uma 
outra expressão da limitação temporal querida quanto a privilégios.

Ora, tendo o crédito reclamado sido gerado no ano anterior ao da penhora, e sendo de tal forma 
que é de entender a limitação temporal dos “três últimos anos”, afigura -se que é de lhe reconhecer o 
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privilégio imobiliário geral que lhe foi conferido pelo referido art. 111.º, nessa parte inovatoriamente, 
o que, aliás, não foi posto em causa na sentença recorrida.

Nestes termos, parece que o recurso é de proceder, sendo o referido crédito de admitir, verificar e 
graduar, conforme consta a fls. 44, em parecer já anteriormente emitido nos autos pelo Mº P.º”.

Foram colhidos os vistos legais.
A decisão recorrida decidiu e graduou os créditos pela seguinte ordem:
“Nestes termos e nos das disposições legais citadas, julga -se improcedente a reclamação de 

créditos efectuada pela Fazenda Pública referente a IRS 2007, e procedentes as demais reclamações 
de créditos apresentadas e, em consequência, graduam -se os créditos pela seguinte forma, quanto ao 
produto da venda da fracção autónoma designada pela letra “G”, correspondente, ao segundo andar 
direito destinada exclusivamente à habitação, do prédio urbano constituído em propriedade horizontal, 
sito na Rua ……………., n.º ……, freguesia da …………………, concelho da Moita, descrito na Con-
servatória do Registo Predial de Moita sob o número 917/19880112 -G da referida freguesia e inscrito 
na matriz predial urbana sob o artigo 2448 -G, com valor patrimonial de € 58.090,00:

1º Créditos exequendos e reclamados pela Fazenda Pública relativos IMI de 2006 e 2007;
2º Créditos reclamados pelo Banco de Investimento Imobiliário, S.A., garantidos por hipoteca 

registada em 10/03/1997 e juros até ao limite de três anos;
3º Créditos exequendos;
Custas pela executada, saindo precípuas do produto da venda do bem penhorado (arts 262º do 

CPPT, e 455º do CPC, ex vi artigo 246º do CPPT)”
2  - Para efectuar tal graduação considerou os seguintes factos:
Compulsados os autos e analisada a prova documental, encontram -se assentes, por provados, os 

seguintes factos com interesse para a decisão de mérito:
1. A Fazenda Pública instaurou em 12/10/2007, contra a executada Maria Dulce Barreiros Capela o 

processo de execução fiscal n.º 2186200701060775 do Serviço de Finanças da Moita tendo por objecto 
dívidas de IVA de 2007, no montante de € 521,35 e de que os presentes autos de verificação e graduação 
de créditos constituem apenso (cfr. cópia certificada do processo de execução fiscal junto aos autos);

2. Ao processo de execução fiscal identificado no ponto anterior foram apensos os processos de 
execução fiscal n.º 2186200701082353 e 2186200801006622 referentes a IMI de 2006 no montante 
de € 290,45 e IVA de 2007 no montante de € 684,67 ficando a divida a valer por € 1.496,47 (cfr. doc. 
junto a fls. 3 da cópia do processo executivo junto aos autos);

3. Em 10/03/1997, foi registada a hipoteca a favor do Banco de Investimento Imobiliário, S.A., 
incidente sobre a fracção autónoma designada pela letra “G”, correspondente, ao segundo andar direito 
destinada exclusivamente à habitação, do prédio urbano constituído em propriedade horizontal, sito na 
Rua…………….., n.º ….., freguesia da …………………, concelho da Moita, descrito na Conservatória 
do Registo Predial de Moita sob o número 917/19880112 -G da referida freguesia e inscrito na matriz 
predial urbana sob o artigo 2448 -G, com valor patrimonial de € 58.090,00, penhorado no processo de 
execução de que os autos constituem apenso, com vista à garantia da quantia de Esc.: 13.800.000$00, 
referente a capital, à taxa de juro anual de 8,64%, acrescido em 4% em caso de mora, despesas no 
montante de Esc.: 552.000$00 e com montante máximo de Esc.: 19.584.960$00, (cfr. fls. 40 dos autos, 
cujo teor aqui que se dá por integralmente reproduzido);

4. Em 13/05/2008, no âmbito do citado processo de execução fiscal, e para pagamento das dívidas 
nele referidas, foi efectuada a penhora da fracção autónoma designada pela letra “G”, correspondente, 
ao segundo andar direito destinada exclusivamente à habitação, do prédio urbano constituído em pro-
priedade horizontal, sito na Rua …………., n.º …, freguesia da …………., concelho da Moita, descrito 
na Conservatória do Registo Predial de Moita sob o número 917/19880112 -G da referida freguesia e 
inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 2448 -G, com valor patrimonial de € 58.090,00, a qual 
foi registada a favor da Fazenda Nacional em 28/05/2008, para garantia da quantia de € 1.627,30 (cfr. 
fls. 10 do processo executivo junto aos autos, cujo teor se dá por integralmente reproduzido);

5. Em 2008 foi inscrito para cobrança o IRS referente ao exercício de 2007 no montante de € 
335,86 (cfr. doc. junto a fls. 19 dos autos);

6. Em 2008 foi inscrito para cobrança o IMI referente à fracção penhorada do exercício de 2007, 
no montante de € 145,23 (cfr. doc. junto a fls. 19 dos autos);

7. A executada é devedora à Fazenda Pública dos créditos exequendos e reclamados;
8. A executada é devedora ao Banco de Investimento Imobiliário, S.A. da quantia reclamada;
3. Do Direito:
A decisão recorrida considerou, para não admitir o crédito reclamado de IRS do ano de 2007, 

que estando em presença de um privilégio imobiliário geral o credor não goza de garantia real por não 
estarmos perante um direito real de garantia.

Quid Júris?
A única questão que vem controvertida no presente recurso consiste em saber se o crédito de IRS 

reclamado pela FP, relativo ao ano de 2007 e respectivos juros, deve ou não ser reconhecido e graduado.



2359

Vejamos:
A penhora do imóvel referido no probatório ocorreu em 13/05/2008 e o crédito reclamado de 

IRS é de 2007.
O artº 111.º do CIRS, prescreve o seguinte:
“Para pagamento do IRS relativo aos últimos três anos, a Fazenda Pública goza de privilégio 

mobiliário geral e privilégio imobiliário sobre os bens existentes no património do sujeito passivo à 
data da penhora ou outro acto equivalente.”

Não sofre pois dúvida que o crédito reclamado satisfaz o limite temporal referido no preceito 
citado pelo que se outro impedimento não ocorrer o mesmo deve ser graduado.

E a essa graduação não obsta, tal como alegado pela recorrente, o facto de o privilégio previsto 
no artº 111º, acima citado, não constituir garantia real.

Com efeito, a jurisprudência abundante e alguma recente do STA tem -se pronunciado de forma 
consolidada, a propósito da interpretação da norma constante do artº 240º, n.º 1 do CPPT, no sentido de 
que podem reclamar os seus créditos no processo de execução fiscal não apenas a credores que gozem 
de garantia real stricto sensu, mas também aqueles a quem a lei substantiva atribui causas legítimas de 
preferência, como é o caso dos privilégios creditórios (por todos os Ac de 18/11/2009 e de 12/01/2011 
tirados respectivamente nos recurso nºs 0920/09 e 0725/10 e ainda o Ac. de 13/04/2005 prolatado no 
recurso n.º 442/04 (Pleno), ambos disponíveis no site da DGSI, para cuja fundamentação se remete).

No último dos arestos expendeu -se:
“Como se escreveu no acórdão fundamento de 04.02.2004 “assim impõe a unidade do sistema 

jurídico, pois não faria sentido que a lei substantiva estabelecesse uma prioridade no pagamento do 
crédito como faz o artigo 111º do Decreto -Lei n.º 103/80 e nos demais preceitos legais citados e a lei 
adjectiva obstasse à concretização da preferência, impedindo o credor privilegiado de acorrer ao con-
curso pois que exigir a esse credor que, para fazer valer o privilégio, obtivesse penhora ou hipoteca, 
seria deixar sem sentido útil o regime substantivo dos privilégios creditórios pois que, nesse caso, o 
respectivo crédito passaria a dispor de garantia real, sendo -lhe inútil o privilégio.

... Daí que se possa concluir que o artº 240º, n.º 1 do CPPT “deve ser interpretado amplamente, 
de modo a terem -se por abrangidos na sua estatuição, não apenas os credores que gozem de garantia 
real, stricto sensu, mas também aqueles a quem a lei substantiva atribui causas legítimas de preferência, 
designadamente, privilégios creditórios”.

Pelo exposto, é nosso entendimento que o crédito reclamado, relativo ao IRS do ano de 2007, 
deve ser reconhecido e graduado.

Assim, deve ser alterada, em parte, a graduação operada na 1ª Instância incluindo na graduação 
o crédito reclamado pela Fazenda Pública de IRS do ano de 2007, que ocupará o terceiro lugar a se-
guir aos créditos garantidos por hipoteca sobre o bem imóvel penhorado e antes dos demais créditos 
exequendos.

4  - DECISÃO
Pelo exposto, acorda -se em conceder provimento ao recurso, revogando -se a sentença na parte ora 

recorrida e, em consequência, graduam -se os créditos pela ordem seguinte, saindo as custas precípuas 
do produto dos bens penhorados:

1º Créditos exequendos e reclamados pela Fazenda Pública relativos IMI de 2006 e 2007;
2º Créditos reclamados pelo Banco de investimento Imobiliário, S.A., garantidos por hipoteca 

registada em 10/03/1997 e juros até ao limite de três anos;
3º Crédito reclamado de IRS de 2007 e juros;
4º Créditos exequendos;
Custas pela executada, saindo precípuas do produto da venda do bem penhorado (arts 262º do 

CPPT, e 455º do CPC, ex vi artigo 246º do CPPT)
Sem custas.

Lisboa 14 de Dezembro de 2011. — Ascensão Lopes (relator) — Pedro Delgado — Isabel Marques 
da Silva. 

 Acórdão de 14 de Dezembro de 2011.

Assunto:

Reversão. Excesso de pronúncia.
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Sumário:

 I — No processo de execução fiscal, se a questão não for levantada na oposição, não 
pode o juiz ex officio averiguar da ilegalidade do acto de reversão aquando da 
reclamação de um acto do órgão de execução fiscal que não reconheceu prescritas 
as dívidas exequendas.

 II — Só em casos excepcionais previstos na lei processual ou na lei substantiva pode 
o juiz apreciar oficiosamente uma questão que não foi suscitada pelas partes.

Processo n.º 1050/11 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: David Augusto da Silva Monteiro.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Lino Ribeiro.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo

1.1. A Fazenda Pública interpõe recurso jurisdicional da sentença do Tribunal Administrativo e 
Fiscal de Penafiel, de 15 de Junho de 2011, que julgou procedente a reclamação que David Augusto 
da Silva Monteiro, melhor identificado nos autos, deduziu contra o despacho do Chefe do Serviço de 
Finanças da Trofa, proferido no processo de execução fiscal n.º 4219199201003810, que não declarou 
prescritas as dívidas exequendas contra si revertidas.

Nas respectivas alegações, delimitou o recurso com as seguintes conclusões:
a) Não se conforma a Fazenda Pública com a douta sentença recorrida, porquanto considera que 

ocorre nulidade da sentença, por excesso de pronúncia, em virtude de o M.º Juiz ter conhecido de 
questão que não é de conhecimento oficioso ou que tenha sido suscitada pelas partes.

b) Julgou a douta sentença recorrida procedente a reclamação deduzida no processo executivo 
n.º 4219199491003810 e aps, a correr termos no Serviço de Finanças da Trofa, para cobrança coerciva 
de dívidas provenientes de IVA, referentes aos períodos de 1991 a 1994, no valor global de € 616.326,18 
e que tinha por devedora originária a sociedade Sousa & Monteiro Lda. — NIF: 501.275.053.

c) Como referido no Relatório da sentença sob recurso a presente reclamação tem como único 
fundamento — consubstanciado no pedido formulado — de que deve a execução (...) instaurada contra 
o aqui reclamante por reversão ser declarada extinta por prescrição dos tributos que consubstanciam 
a quantia exequenda.

d) O Tribunal «a quo», quedou -se pela apreciação da ilegalidade da reversão contra o oponente 
por nulidade do despacho de reversão e extinta a instância executiva em relação ao reclamante, por 
inutilidade superveniente da lide, nos termos do art. 287º, alínea e) do CPC, aplicável por força do 
disposto no art. 2º, alínea e), do CPPT.

e) Com a ressalva do devido respeito, que é muito, não pode a FP conformar -se com o assim dou-
tamente decidido, nem com as premissas em que se baseou a douta sentença recorrida, por considerar 
ter havido uma errónea apreciação dos factos e do direito aplicável.

f) Não obstante não constituir fundamento de reclamação, esta suposta “ilegalidade” do despacho 
de reversão, não foi sequer nem invocada nem alegada pelo reclamante,

g) Pelo que, a Mº Juiz do tribunal “a quo” ao dela conhecer ocorreu na violação do disposto no 
artigo 180º do CPPT,

h) Vício este, que, sublinhámos, não foi oportunamente invocado na PI. pelo reclamante (cf. n.º 1 
do art. 108º do CPPT).

i) Ora, salvo o devido respeito, que é muito, entendemos que a decisão proferida extravasa os 
limites legais definidos, cometendo excesso de pronúncia.

j) Como vem sustentando a jurisprudência do STA “a pronúncia pelo Tribunal de questões que 
não pode conhecer, implica nulidade por excesso de pronúncia (art. 125.º do CPPT e 668.º, n.º 1, 
alínea d), 2.ª parte, do CPC) além de que “Os limites aos poderes de cognição do tribunal são definidos 
na segunda parte do n.º 2 do art. 660.º do CPC, de que se infere que o Tribunal só pode conhecer de 
questões suscitadas pelas partes e questões de conhecimento oficioso”.

k) Na mesma esteira vai o Acórdão proferido pelo STA no proc. n.º 01021/09, de 18 -11 -2009, 
ao refere, sumariamente, que “Por força da regra de proibição de conhecimento extra petição, o juiz 
não pode ocupar -se senão das questões suscitadas pelas partes, salvo se a lei lhe permitir ou impuser 
o conhecimento oficioso de outras, sob pena de nulidade da sentença nos termos previstos tanto no 
art. 668.º n.º 1º alínea d) do CPC como no art. 125.º, n.º 1 do CPPT.”

l) Salvo o devido respeito e salvo melhor opinião, de entre as questões de “conhecimento oficioso”, 
de que são exemplo as previstas no artigo 175º do CPPT ou no artigo 494º do CPC, não se integra a 
ilegalidade da reversão, apontada pelo tribunal “a quo”.
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m) No entanto, e como Doutamente se escreve no Acórdão do STJ, proferido no proc. n.º 04B036, 
de 19 -02 -2004, que “Podem suscitar -se dificuldades em fixar o exacto conteúdo das questões a resolver 
que devem ser apreciadas pelo juiz na decisão”.

n) Existindo porém acentuado consenso no entendimento de que “não devem confundir -se ques-
tões a decidir com considerações, argumentos, motivos, razões ou juízos de valor produzidos pelas 
partes: a estes não tem o tribunal que dar resposta especificada ou individualizada, mas apenas aos que 
directamente contendam com a substanciação da causa de pedir e do pedido.Com efeito,

o) A matéria em discussão nos presentes autos prende -se apenas com a apreciação do despacho 
que não reconheceu a prescrição a requerimento do aqui reclamante, questão esta sim, reclamada e 
expressada invocada, de conhecimento oficioso, e que não foi sequer aflorada.

p) Mas ainda que assim não se entendesse nunca este meio seria o adequado para apreciar as 
questões relativas à legalidade do despacho de reversão.

q) Neste sentido, v.g, por todos, o acórdão do STA proferido em 27/10/2010, in 0328/10: “É a 
oposição à execução fiscal e não o processo de impugnação judicial ou a reclamação prevista no art. 276º 
do CPPT o meio processual adequado para o revertido impugnar contenciosamente o despacho que 
ordena a reversão”. Destarte,

r) Ocorre nulidade da sentença por excesso de pronúncia, na parte em que o M.º Juiz conheceu da 
existência de ilegalidade da reversão por violação do disposto nos nºs 1, 4 e 5 do artigo 180º do CPPT, 
nos termos do consignado no n.º 2 in fine do artigo 125º do CPPT, na alínea d) do n.º 1 do art. 668º e 
nº2 do artigo 660º, ambos do CPC,

s) Consubstanciando erro de julgamento em matéria de direito.
t) Pelo que a douta sentença recorrida não se deverá manter rio ordenamento jurídico.
1.1. Não houve contra -alegações.
1.2. O Ministério Público pronunciou -se no sentido de ser negado provimento do recurso, por 

considerar que a reversão após a declaração de insolvência determina a impossibilidade superveniente 
da lide.

2. A sentença deu como assente a seguinte factualidade:
1.º  - Contra Sousa & Monteiro, Ld.ª, NIPC 501 275 053, foram instaurados pelo Serviço de Fi-

nanças da Trofa o processo de execução fiscal n.º4219199291003810 e apensos, por dívidas de IVA.
2º  - Por despacho do Chefe do Serviço de Finanças da Trofa de 31 de Março de 2010, foi ordenada 

a reversão da execução contra o ora Reclamante.
3.º - O ora Reclamante foi citado em 01 de Abril de 2010 nos termos e para os efeitos do disposto 

no artigo 160º do CPPT.
4.º  - Em 17 de Maio de 2010 foi apresentada Oposição Judicial pelo Reclamante, nos termos do 

artigo 204º, do CPPT, registada sob o n.º 4219201009000089 e remetida ao Tribunal Administrativo e 
Fiscal de Penafiel em 27 de Maio de 2010.

5.º  - A Oposição Judicial foi rejeitada liminarmente.
6.º  - Em 30 de Julho de 2010 o ora Reclamante apresentou, no Serviço de Finanças da Trofa 

requerimento com vista à extinção da execução por prescrição das dívidas tributárias.
7.º  - Por despacho do Chefe do Serviço de Finanças datado de 10 de Agosto de 2010, não foi 

reconhecida qualquer prescrição das dívidas tributárias.
8.º  - A executada originária foi declarada insolvente por sentença proferida no processo 6084/06.

OTBSTS do 3.º Juízo Cível da Comarca de Santo Tirso em 15 de Janeiro de 2007, transitada em julgado 
em 16 de Março de 2007.

9.º  - O processo de insolvência foi encerrado em 16 de Abril de 2007 por insuficiência de bens 
da massa insolvente.

10.º  - Os processos de execução fiscal não foram avocados nem remetidos para apensação ao 
processo de insolvência.

3. O reclamante, contra quem reverteu a execução fiscal, solicitou ao tribunal a apreciação da 
legalidade do acto do órgão de execução fiscal que lhe indeferiu o pedido de extinção da execução por 
prescrição das dívidas exequendas.

A decisão recorrida, anulou o acto reclamado, não por ter reconhecido que as dívidas tributárias 
estavam prescritas, mas porque entendeu que «deve ser declarada a nulidade do despacho de reversão, 
tendo em conta que o reclamante foi citado como executado por reversão depois da declaração da 
insolvência da executada originária», o que, no seu entender, determina a extinção da instância em 
relação ao reclamante, por inutilidade superveniente da lide.

O recorrente não se conforma com essa decisão, argumentando que se cometeu excesso de pronún-
cia, na medida que a suposta “ilegalidade” do despacho de reversão não foi invocada na reclamação, 
nem a reclamação é o meio adequado para a conhecer.

A questão de direito que se coloca consiste, pois, em averiguar se o juiz tinha ou não poder de 
conhecer ex officio a eventual nulidade do despacho de reversão.
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Antes de mais, cumpre compreender qual foi a questão essencial resolvida na sentença recorrida, 
uma vez que se nos afigura existir deficiências na fundamentação e na decisão nela incorporada, que 
são susceptíveis de comprometer a resolução daquela questão.

Desde logo, constata -se que a sentença julgou procedente a reclamação, anulando o acto reclamado, 
apesar de na fundamentação considerar que se impunha a extinção da instância executiva em virtude 
da nulidade do acto de reversão. Ora, a haver nulidades processuais na acção executiva, uma vez de-
claradas, naturalmente que as mesmas podem influenciar os actos subsequentes do órgão de execução 
fiscal, neles incluindo o acto reclamado. Mas, neste caso, o que se deveria extinguir por inutilidade da 
lide era a reclamação e não a execução, pois a instância em curso em tribunal era aquela e não esta. A 
sentença não apreciou se as dívidas exequendas estavam prescritas, porque bem ou mal entendeu que 
era inútil fazê -lo, uma vez que sendo nulo o acto de reversão, nulos são os actos processuais subse-
quentes. Parece ser neste sentido que se deve entender a razão pela qual a sentença decidiu anular o 
acto reclamado e não simplesmente declarar extinta a instância.

Depois, porque a fundamentação não é suficientemente esclarecedora, parecendo mesmo con-
traditória, quanto à identificação do acto processual ou administrativo que considera nulo. A sentença 
alude a três omissões processuais: (i) os processos executivos não foram sustados após a declaração 
de falência, uma vez que foi proferido despacho de reversão após aquela declaração; (ii) os processos 
executivos não foram apensados ao processo de falência; (iii) o despacho de reversão não prova que o 
revertido tivesse adquiridos bens após a falência.

Mas fica -se com dúvidas se o juiz a quo imputa a pretensa “ilegalidade” da reversão ao prossegui-
mento da execução após a declaração da falência do devedor originário ou à falta de prova da aquisição 
de bens pelo devedor subsidiário após o termo do processo de falência. Na verdade, se, por um lado, a 
sentença considera que não pode haver reversão, «uma vez que, quando foi proferida a sentença que 
declarou a insolvência, ainda não tinha sido proferido qualquer despacho de reversão da execução 
fiscal», por outro diz que a «execução reverteu contra o ora reclamante sem que se tivesse provado 
que a empresa, o falido ou os responsáveis subsidiários tivesse adquirido bens depois da declaração 
de falência».

Ora, não é indiferente saber se a norma violada foi o n.º 1 ou o n.º 5 do artigo 180º do CPPT, pois 
se na primeira norma a reversão por dívidas anteriores à declaração de falência não podia ocorrer, o 
mesmo não acontece com o estatuído na segunda, que permite o prosseguimento da execução contra 
o falido e os responsáveis subsidiários.

No caso dos autos, a reversão ocorreu após o processo de falência ter terminado. Quem tomou a 
iniciativa de pedir a declaração de insolvência da devedora originária foi o órgão de execução fiscal, 
perante a inexistência de bens penhoráveis após o incumprimento do pagamento em prestações. Nos 
termos do n.º 2 do art. 182º do CPPT, o órgão de execução fiscal solicitou ao Ministério Público, a 
quem remeteu certidão das dívidas exequendas, que fosse aberto o processo de insolvência. Contra-
riamente ao que se diz na sentença recorrida, e como se verifica no processo apenso, a execução fiscal 
não teve qualquer desenvolvimento até à data do encerramento do processo de falência. Como se lê 
na informação de fls. 387 do processo apenso, somente após o processo de falência ter findado é que 
o órgão de execução fiscal prosseguiu a execução contra o responsável subsidiário. Portanto, o acto 
que a sentença recorrida qualifica como acto nulo é o acto de reversão praticado ao abrigo do n.º 5 do 
art. 180º do CPPT.

Ora, o acto reclamado não é o acto de reversão, nem qualquer outro que tivesse indeferido a argui-
ção de nulidades processuais cometidas na execução fiscal. O acto reclamado decidiu unicamente sobre 
o pedido de extinção da execução por prescrição das dívidas exequendas. O reclamante não impugna 
o despacho de reversão, sendo certo que, conforme o entendimento que a jurisprudência tem vindo a 
defender, só o poderia fazer na oposição (cfr. Acs. do STA de 30/3/2011, rec. n.º 0742/10, de 20/2010, 
rec. n.º 0814/09 e de 30/9/2009, rec. n.º 0626/09).

Se o revertido não questionou o acto de reversão, poderia o juiz ex officio averiguar a legalidade 
desse acto?

Seguramente que não.
É que, ao tocar no acto de reversão, a sentença incide sobre a própria substância da relação 

jurídica fiscal constituída com o responsável subsidiário. Não se trata apenas de dirigir e disciplinar 
a relação processual, como fosse uma questão prévia, mas de definir se o revertido pode ser sujeito 
passivo de uma relação tributária. Aqui o problema respeita sobretudo ao exercício do direito da acção 
e à determinação do tema do litígio, cujo poder não pode deixar de estar na disponibilidade exclusiva 
do revertido. Esse poder, como manifestação da autonomia privada do contribuinte, projecta -se, no 
processo, através do princípio dispositivo, de onde resulta que o impulso impugnatório pertence ao 
destinatário do acto e não ao juiz.

Uma das consequências desse princípio dispositivo é «o juiz não pode ocupar -se senão as ques-
tões suscitadas pelas partes, salvo se a lei lhe permitir ou impuser o conhecimento oficioso de outras» 
(nº 2 do art. 660º do CPC). Impõe -se assim que haja uma correspondência entre o que é requerido e 
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o que é pronunciado, devendo o juiz pronunciar -se sobre tudo o que for pedido e só sobre o que for 
pedido. Só em casos excepcionais previstos na lei processual ou na lei substantiva pode o juiz apreciar 
oficiosamente uma questão que não foi suscitada pelas partes.

Mas não é o que acontece com o despacho de reversão, por violação do n.º 5 do art. 180º do CPPT, 
pois a lei não atribui ao juiz o poder de oficiosamente dizer que esse acto é ilegal. Apenas o revertido, 
através da oposição à execução fiscal, pode iniciar um meio processual tendente a demonstrar que o 
acto é inválido. Por conseguinte, a sentença recorrida pronunciou -se indevidamente sobre uma questão 
que o reclamante não submeteu ao conhecimento do juiz, e que não era de conhecimento oficioso.

E nem se diga que a sentença viu na nulidade do despacho de reversão uma consequência da 
“ilegalidade consubstanciada no prosseguimento da execução” após a declaração da insolvência do 
devedor originário. É que a execução ficou sustada com a declaração da insolvência e só prosseguiu 
contra o responsável subsidiário após o termo do processo de falência. O acto de reversão foi o primeiro 
acto praticado após o encerramento do processo de falência, e por isso, antes dele, não houve qualquer 
acto processual cuja nulidade afectasse necessariamente os actos subsequentes. O que a sentença diz, 
citando o n.º 5 do artigo 180º, é que a execução não podia prosseguir sem que previamente à declaração 
de falência tivesse sido emitido o despacho de reversão e penhorados bens do revertido. Simplesmente, 
como o único acto que nessa fase consubstancia a prossecução da execução é o acto de reversão, o acto 
viciado só pode ser esse e não um qualquer outro acto antecedente inválido.

Ao conhecer de questão que não podia conhecer, a sentença peca por excesso. Com efeito, conheceu-
-se da ilegalidade do despacho de reversão, quando o que foi pedido foi o reconhecimento da ilegalidade 
do acto que não declarou prescritas as dívidas. Nos ternos do n.º 1 do artigo 125º do CPPT e da aliena 
d) do n.º 1 do art. 668º do CPC, em directa correlação com o n.º 2 do artigo 660º, acima transcrito, a 
pronúncia sobre questão que não devia ser conhecida gera a nulidade da sentença.

Efectivamente, assim aconteceu no caso dos autos.
Em princípio, tal circunstância não seria impeditiva de se conhecer do mérito da reclamação, até 

porque a questão da prescrição é de conhecimento oficioso (cfr. n.º 1 do art. 149º do CPTA e art. 715º 
do CPC). Todavia, a sentença recorrida não contém todos os factos relevantes para o conhecimento da 
prescrição, designadamente a data dos factos tributários, o início da execução e os factos suspensivos 
e interruptivos do prazo prescricional relativamente ao devedor originário. Por conseguinte, como este 
Tribunal apenas conhece de direito, impõe -se a remessa ao tribunal recorrido para reformular a matéria 
de facto e decidir em conformidade.

4. Pelo exposto, acordam os juízes da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo em anular a sentença recorrida e ordenar a baixa do processo para prosseguir, se nada 
mais obstar.

Sem custas.

Lisboa, 14 de Dezembro de 2011. — Lino Ribeiro (relator) — Casimiro Gonçalves — Ascensão 
Lopes. 

 Acórdão de 14 de Dezembro de 2011.

Assunto:

Reclamação judicial. Prescrição. Interrupção do prazo. artigo 49.º da LGT. Lei 
n.º 53 -A/2006, de 29 de Dezembro (artigos 90.º e 91.º). artigo 12.º n.º 2 do Código 
Civil.

Sumário:

 I — Para o cômputo do prazo de prescrição há que considerar as causas interruptivas 
e suspensivas do prazo que estejam previstas na lei vigente à data da sua verifi-
cação, em obediência ao disposto na parte final no n.º 2 do artigo 12.º do Código 
Civil;

 II — Nos termos do artigo 91.º da Lei n.º 53 -A/2006, de 29 de Dezembro, a revogação 
do n.º 2 do artigo 49.º da LGT (determinada pelo artigo 90.º daquela lei) é apli-
cável aos prazos de prescrição em curso objecto de interrupção em que, à data 
de entrada em vigor da lei (1 de Janeiro de 2007) ainda não tenha decorrido o 
período superior a um ano de paragem do processo por facto não imputável ao 
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sujeito passivo, não o sendo àqueles em que tal período de paragem se consumou 
antes daquela data;

 III — O disposto no artigo 91.º da Lei n.º 53 -A/2006, de 29 de Dezembro corresponde à 
solução que resultaria da aplicação do n.º 2 do artigo 12.º do Código Civil, não se 
traduzindo em aplicação retroactiva da lei fiscal nem ofendendo de forma cons-
titucionalmente inadmissível os princípios da confiança e do Estado de Direito.

Processo n.º 1057/11 -30.
Recorrente: José Fernandes Pereira.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relatora: Exmª. Srª. Consª. Drª. Isabel Marques da Silva.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

 - Relatório  -
1 – José Fernandes Pereira, com os sinais dos autos, recorre para este Supremo Tribunal da sentença 

do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, de 12 de Outubro de 2011, que julgou improcedente a 
reclamação por si deduzida no âmbito da execução fiscal n.º 0418199801036025 e apensos, instaurada 
no serviço de Finanças de Guimarães  -1, apresentando as seguintes conclusões:

1. O Meritíssimo Juiz do Tribunal a quo julgou improcedente a reclamação apresentada pelo 
Recorrente.

2. O recorrente requereu, em sede de Reclamação, que as dívidas referentes a IVA de 1997 e 1998 
(Processos de execução Fiscal n.º 0418200101008846 e n.º 041820010101010018) fossem declaradas 
prescritas, arquivando -se e extinguindo -se os respectivos processos de execução fiscal.

3. A Procuradora da República emitiu parecer favorável à pretensão do Recorrente, ou seja, 
defendendo a prescrição das dívidas exequendas.

4. A fundamentação da douta sentença baseou -se na aplicação do art. 90.º (que revogou o 
artigo 49.º n.º 2 da LGT) e art. 91.º, ambos da Lei 53 -A/2006, de 29 de Dezembro.

5. Sucede que, o recorrente não se pode conformar com tal fundamentação.
6. É entendimento do Recorrente que tal norma não pode ser aplicada ao caso sub judice, uma 

vez que já tinha ocorrido causa de interrupção da prescrição, que degenerou em suspensão, estando 
a decorrer a contagem do prazo de paragem.

7. Isto é, os art. 90.º e 91.º da lei 53 -A/2006, de 29 de Dezembro, só podem ser aplicados aos casos 
em que não se tenha verificado nenhuma causa de interrupção ou suspensão da prescrição e que 
esteja a correr normalmente, ou seja, em que a dívida não tenha mais de um ano de existência.

8. O que não é caso aqui em apreço!
9. Para além disso, é entendimento do Recorrente, salvo o devido respeito por opinião contrária, 

que o artigo 91.º da Lei n.º 53/2005, de 29 de Dezembro é inconstitucional, por violar os princípios 
da Não Retroactividade da lei Fiscal e o Princípio de Confiança e da ideia do estado de Direito.

10. Aliás, o Tribunal Constitucional considerou que o legislador não poderá impor a retroac-
tividade das leis fiscais para, dessa forma, corrigir o mau desempenho da máquina fiscal e o défice 
das contas públicas, obtendo receita fiscal.

Nestes termos e nos demais em Direito permitido, deverão V. Exas. proferir douto Acórdão, 
julgando o presente recurso procedente, por provado, anulando -se a douta sentença recorrido, 
declarando -se prescritas as dívidas fiscais de IVA de 1997 e 1998.

2 – Não foram apresentadas contra -alegações.
3 – O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal emitiu o parecer de fls. 138 

a 140 dos autos, concluindo que o recurso é de improceder, a menos que se entenda ser de mandar 
ampliar a matéria de facto, o que implica que se anule o decidido, em conformidade com o previsto 
nos artigos 729.º n.º 3 e 730.º do C.P.C.

Com dispensa de vistos, dada a natureza urgente do processo, vêm os autos à conferência.
 - Fundamentação  -
4 – Questão a decidir
É a de saber se a ocorreu prescrição das dívidas exequendas cuja prescrição se reclama (IVA 

referente a 1997 e 1998).
5 – Matéria de facto
Na sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga objecto do presente recurso foram dados 

como provados os seguintes factos:
A) A 23.09.1998, foi instaurada a execução fiscal n.º 04181998010366025, pelo Serviço de 

Finanças de Guimarães – 1, contra José Fernandes Pereira, nif. ………………, para cobrança 
coerciva de dívidas referentes a IVA do período 9712T, e respectivos juros compensatórios, no valor 
de 118.659$00, cfr. fls 5 e 6, dos autos;
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B) A 18.07.2006, foram apensados ao processo principal as execuções n.ºs 04181199901032950, 
0418200101008846, 041820010101010018, 0418200101021672, 0418200201029800, 
0418200201032615, 0418200201054872 e 0418200301047205, cfr. fls. 8;

C) A 8.05.2001, foi instaurado o pef n.º 0418200101008846, visando a cobrança coerciva de 
dívidas provenientes de IVA do períodos de 1997 -07/1997/09 e do ano de 1998, cfr. fls. 13 e 50;

D) A 8.05.2001, foi instaurado o pef. n.º 0418200101010018, visando a cobrança coerciva de dí-
vidas provenientes de IVA do período de 1998 -07/1998 -09 e 1998 -01/1998 -12, cfr. fls. 13 e fls. 58.

E) A 19.07.2006, foi o executado citado para a execução, cfr. fls. 12;
F) A 5.11.2010, o reclamante suscitou junto do órgão de execução fiscal a prescrição das dívidas 

exequendas, cfr. fls. 23 e 24;
G) A 21.06.2011, foi o pedido do reclamante parcialmente deferido, cfr. fls. 27 a 30;
H) A 07.07.2011, deu entrada a presente Reclamação, cfr. fls. 32.
6 – Apreciando.
6.1 Da prescrição das dívidas exequendas (IVA referente a 1997 e 1998)
A sentença recorrida, a fls. 105 a 112 dos autos, julgou inteiramente improcedente a reclamação, 

mantendo o despacho reclamado, por ter entendido não estarem prescritas as dívidas exequendas.
Fundamentou -se o decidido na aplicabilidade ao caso dos autos do prazo de prescrição de oito anos 

previsto na Lei Geral Tributária (LGT), com termo inicial no dia 1 de Janeiro de 1999 (data da entrada 
em vigor desta lei), ex vi do disposto no artigo 297.º n.º 1 do Código Civil, pois que à data da entrada 
em vigor da LGT estava interrompido o prazo de prescrição da dívida objecto de cobrança coerciva 
no processo principal (mercê da instauração da execução, facto a que o Código de Processo Tributá-
rio atribuía efeito interruptivo) e, relativamente às dívidas objecto dos apensos 0418200101008846 
e 041820010101010018, porque à sombra da lei antiga tinha decorrido período de tempo inferior a 
8 anos, bem como na consideração de que antes dos oito anos se completarem com a citação para a 
execução ocorrida a 19.07.2006 (cfr. alínea e) dos factos provados), interrompeu -se o decurso do 
prazo prescricional (art.º 49.º n.º 1, da LGT), inutilizando todo o prazo de prescrição já decorrido e 
obstando ao seu decurso, mais considerando que é completamente inócua, “in casu”, a verificação 
de qualquer paragem superior a um ano depois da interrupção referida a 19.07.2006, porquanto a 
revogação do n.º 2, do artº 49.º da LGT (pela Lei 53 -A/2006, de 29/12) é operante no presente caso, 
por força do artigo 91.º (cfr. sentença recorrida, a fls. 108 a 111 dos autos).

Discorda do decidido o recorrente, porquanto, alegadamente, a fundamentação da douta sen-
tença baseou -se na aplicação do art. 90.º (que revogou o artigo 49.º n.º 2 da LGT) e art. 91.º, ambos 
da Lei 53 -A/2006, de 29 de Dezembro e é entendimento do Recorrente que tal norma não pode ser 
aplicada ao caso sub judice, uma vez que já tinha ocorrido causa de interrupção da prescrição, que 
degenerou em suspensão, estando a decorrer a contagem do prazo de paragem, e os art. 90.º e 91.º da 
Lei 53 -A/2006, de 29 de Dezembro, só podem ser aplicados aos casos em que não se tenha verificado 
nenhuma causa de interrupção ou suspensão da prescrição e que esteja a correr normalmente, ou 
seja, em que a dívida não tenha mais de um ano de existência, o que não é o caso em apreço, mais 
alegando que o artigo 91.º da Lei n.º 53/2005, de 29 de Dezembro é inconstitucional, por violar os 
princípios da Não Retroactividade da lei Fiscal e o Princípio de Confiança e da ideia do estado de 
Direito.

Vejamos.
Não se questionam nos presentes autos os prazos de prescrição aplicáveis e o respectivo termo 

inicial, antes se tem por assente, ex vi do disposto no n.º 1 do artigo 297.º do Código Civil, que, como 
(bem) decidido as dívidas exequendas em causa prescrevem no prazo de oito anos, contados desde o 
dia 1 de Janeiro de 1999 (data da entrada em vigor da LGT).

Constitui jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal (cfr. entre muitos outros, os nossos 
Acórdãos de 10 de Fevereiro de 2010, rec. n.º 52/10, de 9 de Fevereiro de 2011, rec. n.º 1054/10, de 8 
de Junho de 2011, rec. n.º 117/11 e de 2 de Novembro de 2011, rec. n.º 711/11) que para o cômputo, em 
concreto, da prescrição das dívidas exequendas, há que atender às causas de interrupção ou suspensão 
da prescrição previstas na lei vigente à data da respectiva ocorrência, ex vi do disposto no n.º 2 do 
artigo 12.º do Código Civil, razão pela qual, como também bem decidido, releva in casu no cômputo 
dos prazos aplicáveis a citação a que se refere a alínea E) do probatório fixado, ocorrida a 19 de Julho 
de 2006 (antes, pois, dos oito anos se completarem), visto que a lei vigente ao tempo  - cfr. o n.º 1 do 
artigo 49.º da LGT  - atribuía à citação efeito interruptivo da prescrição.

Deste modo, os prazos de prescrição correram ininterruptamente entre 1 de Janeiro de 1999 
(data da entrada em vigor da LGT) e 19 de Julho de 2006 – pois que a interrupção da prescrição 
ocorrida com a instauração do processo principal cessou com a entrada em vigor da LGT, que deixou 
de prever a instauração da execução como facto interruptivo da prescrição (cfr. JORGE LOPES DE 
SOUSA, Sobre a Prescrição da Obrigação Tributária: Notas Práticas, 2.ª ed. Lisboa, Áreas Editora, 
2010, pp. 105 e 106) e a instauração dos processos apensos que têm por objecto dívidas exequendas 
não tiveram efeitos interruptivos do prazo, na medida em que ocorreram quando a lei fiscal não atribuía 
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já tal efeito a esse facto  -, sendo nesta última data interrompido, o que teve por efeito a inutilização 
para a prescrição de todo o tempo antes decorrido (artigo 326.º n.º 1 do Código Civil) e obstando ao 
seu decurso enquanto não passar em julgado a decisão que puser termo ao processo (artigo 327.º 
n.º 1 do Código Civil).

Não tem, pois, razão o recorrente quando alega, procurando justificar a invocada inaplicabilidade 
dos artigos 90.º e 91.º da Lei n.º 53 -A/2006, de 29 de Dezembro (cfr. conclusão 6.ª das suas alegações 
de recurso), que já tinha ocorrido causa de interrupção da prescrição, que degenerou em suspensão, 
estando a decorrer a contagem do prazo de paragem. Antes, aquando da citação os prazos de prescrição 
estavam em curso para todas as dívidas, tendo sido interrompidos na data em que a citação teve lugar, 
ou seja, no dia 19 de Julho de 2006.

A partir dessa data e até ao presente não decorreram ainda oito anos, o que basta, sem mais 
considerações e sem apelo a quaisquer outras normas jurídicas, para afirmar que não ocorreu ainda a 
prescrição das dívidas exequendas reclamadas e negar provimento ao recurso.

São, de facto irrelevantes, como bem decidido e ao contrário do alegado, as eventuais paragens 
por mais de um ano por facto não imputável ao contribuinte do processo executivo posteriores à citação, 
pois que em virtude da data em que esta teve lugar – 19 de Julho de 2006, recorde -se – o tempo de 
paragem relevante, se tiver ocorrido, completou -se necessariamente já no domínio temporal de vigên-
cia da Lei n.º 53.º -A/2006 (em vigor desde 1 de Janeiro de 2007, cujo artigo 90.º revogou o n.º 2 do 
artigo 49.º da LGT), razão porque não poderia relevar senão por aplicação ultraactiva da lei revogada, 
que o legislador não determinou.

O que o legislador determinou, ao invés, por via do artigo 91.º da Lei n.º 53 -A/2006, foi a salva-
guarda dos efeitos da revogação do n.º 2 do artigo 49.º da LGT nos casos em que, na data da entrada 
em vigor da lei, tivesse já decorrido o período superior a um ano de paragem do processo por facto 
não imputável ao sujeito passivo (cfr., neste sentido, entre outros, o recente Acórdão deste Supremo 
Tribunal de 16 de Novembro último, rec. n.º 289/11), situação que não é a dos autos e que, aliás, 
constitui solução que se não afasta, antes respeita, a que decorreria da aplicação da regra do n.º 2 do 
artigo 12.º do Código Civil.

É certo que o recorrente imputa ao artigo 91.º da Lei n.º 53.º -A/2006 o vício de inconstituciona-
lidade por violar os princípios da Não Retroactividade da lei Fiscal e o Princípio de Confiança e da 
ideia do estado de Direito (cfr. a conclusão 9.ª das suas alegações de recurso), mas esta alegação não 
procede.

Mercê da ressalva constante da sua parte final  - ou seja, da inaplicabilidade da revogação do n.º 2 
do artigo 49.º da LGT aos casos em que o ano de paragem por facto não imputável ao sujeito passivo 
se tenha concluído antes da data da entrada em vigor da Lei n.º 53 -A/2006  -, não nos parece que o 
artigo 91.º da Lei n.º 53 -A/2006 viole o princípio da não retroactividade da lei fiscal, pois que esta 
consiste na aplicação da lei nova a factos pretéritos e, sem que o período de paragem por mais de um 
ano se tivesse completado, o efeito jurídico prescrito pelo revogado n.º 2 do artigo 49.º da LGT não se 
poderia produzir (daí que tenhamos afirmado que a solução consagrada se não afasta da que sempre 
decorreria do disposto no n.º 2 do artigo 12.º do Código Civil).

Ora, não sendo a solução ditada pelo legislador retroactiva, não se vê que tenham sido autono-
mamente violados, nem o recorrente fundamenta em que termos tal sucedeu, o princípio da confiança 
e a ideia de Estado de Direito, pois que a inércia da Administração durante um determinado período 
de tempo não confere qualquer expectativa a que esta inércia se mantenha até ao termo do prazo de 
prescrição, para que esta se complete.

O recurso não merece, pois, provimento.
– Decisão –
7 – Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do Su-

premo Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso, confirmando a sentença recorrida.
Custas pelo recorrente.

Lisboa, 14 de Dezembro de 2011. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Francisco Rothes — Va-
lente Torrão. 

 Acórdão de 14 de Dezembro de 2011.

Assunto:

Reclamação de acto praticado pelo Órgão de Execução Fiscal. Acto administrativo.
Acto de tramitação processual. Dispensa de prestação de garantia.
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Sumário:

I – O processo de execução fiscal tem natureza judicial e embora a AT nele possa praticar actos que 
não tenham natureza jurisdicional é garantido aos interessados o direito de re-
clamação para o juiz da execução fiscal dos actos materialmente administrativos 
aí praticados por órgão da AT.

II – O despacho que indefere pedido de dispensa de garantia qualifica -se como verdadeiro acto ad-
ministrativo em matéria tributária e não como mero acto de trâmite, uma vez que 
não se confina nos estreitos limites da ordenação intraprocessual, antes projecta 
externamente efeitos jurídicos numa situação individual e concreta ― cfr. art. 120º 
do CPA ― pois que a decisão da AT de suspender ou não o processo de execução 
fiscal por virtude da prestação (ou da dispensa) de garantia implica e determina 
manifestos reflexos na esfera jurídica da reclamante.

III – Em face dessa definição como acto administrativo impunha -se a prévia audição do interessado, 
de acordo com o estatuído nos arts. 100º do CPA e 60º da LGT.

Processo n.º 1072/11 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Fernando Carvalho & Filhos, Lda.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Casimiro Gonçalves.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

RELATÓRIO
1.1. A Fazenda Pública recorre da sentença que, proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de 

Penafiel, julgou procedente a reclamação deduzida por Fernando Carvalho & Filhos Lda., nos termos 
dos artigos 276º e seguintes do CPPT, contra o indeferimento do pedido de isenção de prestação de 
garantia proferido pelo órgão de execução fiscal na respectiva execução n.º 1856201101001361.

1.2. A recorrente termina as alegações formulando as conclusões seguintes:
A. Vem o presente recurso interposto da douta sentença que julgou procedente a reclamação de 

actos do órgão de execução fiscal e em consequência decide anular o despacho do Chefe de Serviço 
de Finanças de Penafiel – Órgão de execução Fiscal, proferido no Processo de Execução Fiscal (PEF 
n.º 1856201101001361, que indeferiu o pedido de dispensa de prestação de garantia referente ao valor 
remanescente então solicitado, para suspensão do processo de execução fiscal.

B. Para assim decidir considerou que “A falta de notificação da reclamante para o exercício do 
direito de audição constitui uma preterição duma formalidade essencial e não pode degradar -se em 
formalidade não essencial. A decisão de indeferimento do pedido de isenção da prestação de garantia 
padece de (vício de) forma por falta de exercício do direito de audição (art. 60º, nº1, alínea b), da 
LGT).”

C. Ressalvado o devido respeito, com o que desta forma foi decidido não se conforma a Fazenda 
Pública, pelas razões que passa a expender.

D. Para uma correcta contextualização dos factos cumpre assinalar que neste sede se litiga o 
Despacho que indeferiu o pedido para apresentar reforço de garantia, nos termos dos arts. 169º e 199º 
do CPPT, a fim de suspender o PEF n.º 1856201101001361, instaurado por dívida no montante de € 
408.950,06 ao Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação – IAPMEI.

E. O valor foi determinado pela diferença entre o montante da garantia legalmente exigível – de 
€ 479.210,06 –, e a que foi apresentada em 2011 -02 -21 no montante de € 19.200,00 (referente à hipoteca 
legal sobre o imóvel inscrito sob o artigo matricial urbano n.º 150, da freguesia de Novelas, concelho de 
Penafiel) e no montante de € 51.060,00 (referente ao penhor do Activo Fixo Tangível da executada).

F. Ulteriormente a solicitação do pedido de reforço da garantia pelo Órgão de Execução, em 
2011 -04 -04 foram pela Impetrante oferecidos à penhora dois veículos – matrículas 28 -92 -DN e 71 -34 -HR, 
e solicitada dispensa de prestação de garantia do remanescente e, bem assim, que se procedesse ao 
levantamento de penhoras eventualmente efectuadas de depósitos de contas bancárias e de outros créditos 
de terceiros. Em 2011 -04 -21, foram registadas na Conservatória do Registo Automóvel as penhoras 
dos veículos referidos, pela quantia global de assegurada de € 2.000,00, correspondendo a quantia de 
€ 1.000,00 a cada um dos registos automóveis.

G. Em 2011 -04 -29, foi proferido despacho de indeferimento de concessão de isenção de garantia 
quanto ao reforço – na importância de € 406.950,06, nos termos do artigo 170º do CPPT, por considerar 
o titular do Órgão de Execução Fiscal, não se encontrar o pedido instruído com toda a prova documental 
necessária para a apreciação da sua pretensão, i. e., com todos os elementos documentais comprova-
tivos da verificação dos pressupostos de que depende a concessão da dispensa prevista no art. 170º, 
n.º 3 do CPPT, e por não ser apresentada prova da irresponsabilidade do executado pela situação de 
insuficiência/inexistência de bens.
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H. A douta sentença padece (de) erro de julgamento que determinou a errada aplicação do direito, 
consubstanciado na incorrecta apreciação e valoração da matéria factual, como igualmente na errada 
interpretação dos preceitos legais, nomeadamente, do disposto nos arts. 276º e 277º do CPPT, art. 60º 
da LGT e art. 125º do CPA.

I. Desde logo, se se atentar a que a reclamação do art. 276º prevê a possibilidade de impugnação 
de quaisquer decisões do órgão de execução fiscal ou outras autoridades tributárias que afectem os 
direitos ou interesses legítimos do executado.

J. A denominação reclamação é utilizada na LGT [art. 103º, n.º 2], mas a denominação de recurso 
era utilizada no art. 62º, n.º 1, alínea g) do ETAF de 1984, no art. 10º, n.º 1 do RCPT, no art. 101º, 
alínea d), da LGT e no art. 97º, n.º 1, alínea n) do CPPT.

K. O ETAF de 2002 fala em acção e impugnação dos actos praticados pela entidade competente 
nos processos de execução fiscal [art. 49º, nºs. 1 alíneas a), subalínea iii), e d)]. Faz também referên-
cia à impugnação de actos lesivos, no âmbito dos actos praticados no processo de execução fiscal, na 
alínea d) do mesmo n.º 1, mas sem dar qualquer denominação ao meio processual.

L. Embora no ETAF não resulte se se reporta a impugnação no âmbito do processo de execução 
ou em acção impugnatória autónoma, o certo é que o art. 276º do CPPT abrange na sua formulação a 
generalidade dos actos praticados pela administração tributária no processo de execução fiscal, mesmo 
que não sejam praticados pelo órgão da execução, como pode suceder com os actos de autorização 
do pagamento em prestações ou de aprovação de garantias quando o valor da dívida exequenda for 
superior a determinado montante, nos termos expressos nos arts. 197º, n.º 2 e 199º n.º 8 do CPPT. Pelo 
que parece não haver suporte para não conexionar com esta reclamação qualquer daquelas referências 
feitas no n.º 1 do art. 49º.

M. A denominação reclamação parece ser menos adequada do que a de recurso ou a de acção de 
impugnação, pois aquela expressão é usualmente utilizada para referir os pedidos de reapreciação de 
um acto pela entidade que o praticou [art. 158º, n.º 2, alínea a), do CPA] embora também seja utilizada 
para pedir a apreciação pelo juiz de actos da secretaria [arts. 161º, n.º 5, do CPC e 60º, n.º 2, e 61º do 
CCJ.

N. A utilização daquela expressão reclamação justificar -se -á, eventualmente, por o processo de 
execução fiscal ser considerado um processo de natureza judicial [art. 103º, n.º 1, da LGT] e, por essa 
razão, poder entender -se que ele já está na dependência do juiz do tribunal tributário, isto ainda e mesmo 
na fase que corre termos perante as autoridades administrativas, não havendo, assim, uma introdução do 
processo em juízo. (A Lei n.º 41/98, de 04/08, através da qual foi concedida ao Governo a autorização 
legislativa para aprovar a LGT, refere no seu art. 2º, alínea 29) que ela tem o sentido de «clarificar a 
natureza judicial do processo de execução fiscal e consagrar o direito dos particulares de solicitar a 
intervenção do juiz no processo».)

O. Sobre as dificuldades de conceptualização deste meio processual e que esta reclamação «tem um 
misto de recurso contencioso – pois trata -se do controlo (de) um acto de um órgão administrativo por 
parte do tribunal e de recurso jurisdicional – na medida em que o acto a ser controlado pelo tribunal 
é um acto praticado num processo». (Segundo refere JOAQUIM FREITAS DA ROCHA in Lições de 
Procedimento e Processo Tributário, pg. 272). Em consonância, prevê o CPPT uma secção destinada 
particularmente a disciplinar o modo de reacção contra actuações supostamente lesivas praticadas pe-
los órgãos administrativos no âmbito da execução fiscal. (Conforme Acórdão do STA de 20/04/2004, 
processo n.º 0124/04) Não se trata de um verdadeiro recurso jurisdicional, pois não estão aqui a ser 
sindicadas actuações de tribunais, nem tampouco se pode dizer que estamos perante um recurso con-
tencioso [lato sensu], na medida em que a actuação aqui a ser analisada pelo tribunal não se incorpora 
num procedimento, mas num processo.

P. Estar -se -á, nesta perspectiva, perante uma situação de reclamação semelhante à prevista no 
artº 161º, n.º 5, do CPC em que se estabelece que «dos actos do funcionários da secretaria judicial 
é sempre admissível reclamação para o juiz de que aquela depende funcionalmente». De qualquer 
forma, independentemente da designação adequada, a reclamação prevista no art. 276º constitui um 
incidente do processo de execução fiscal, por ser uma ocorrência estranha ao desenvolvimento normal 
do processo.

Q. A este propósito, entendemos salvo o devido respeito por opinião diversa que, é duvidosa a 
enunciação pelo tribunal a quo, que a falta do exercício do direito de audição determina a anulação, 
por vício de forma (...) da decisão de indeferimento do pedido de isenção da prestação de garantia, 
dada a natureza judicial do processo de execução fiscal.

R. Não é demais lembrar o disposto no n.º 1 do art. 103º da LGT, “O processo de execução fiscal 
tem natureza judicial, sem prejuízo da participação dos órgãos da administração tributária nos actos 
que não tenham natureza jurisdicional” Acrescentando o n.º 2 que “É garantido aos interessados o 
direito de reclamação para o juiz da execução dos actos materialmente administrativos praticados por 
órgãos da administração tributária, nos termos do número anterior”
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S. O art. 10º, alínea f), do CPPT, estabelece ainda que compete aos serviços da administração 
tributária instaurar os processos de execução fiscal e realizar os actos a estes respeitantes, promovendo 
administrativamente a sua tramitação, salvo os especialmente previstos no n.º 1 do art. 151º do CPPT, 
de decidir os incidentes, os embargos, a oposição, incluindo quando incida sobre os pressupostos da 
responsabilidade subsidiária, a graduação e verificação de créditos e as reclamações dos actos mate-
rialmente administrativos praticados pelos órgãos da execução fiscal.

T. Significa que, não obstante a sua natureza de processo judicial, existem actos administrativos 
na execução que podem ser praticados pela Administração Tributária, sendo um desses actos a decisão 
sobre o pedido de dispensa de garantia.

U. E, como atrás se deixou expresso, devendo o processo de execução fiscal ser considerado um 
processo de natureza judicial, tem de entender -se que já está na dependência do tribunal tributário, 
mesmo na fase em que corre termos perante as autoridades administrativas, pelo que deverão considerar-
-se susceptíveis de reclamação todos os actos que seriam susceptíveis de recurso jurisdicional se a 
decisão fosse proferida por um juiz.

V. Assim, a decisão sobre o pedido de isenção de prestação de garantia é um acto administrativo 
sobre matéria tributária, em que por via do indeferimento da pretensão do reclamante é um acto sujeito 
a controlo jurisdicional, mas não perde a sua qualidade de acto administrativo.

W. Aliás, a Administração Tributária, no seguimento do disposto no art. 103º da LGT, só pode 
praticar actos materialmente administrativos, como o acto reclamado. Neste seguimento o Acórdão do 
TC n.º 80/2003.

X. Ora o art. 60º da LGT está inserido no título III da LGT, que trata “do procedimento tributário”. 
E, o art. 54º da LGT define o âmbito do procedimento tributário, onde não está incluído o processo de 
execução fiscal.

Y. Ao invés, o processo de execução fiscal tem natureza judicial sem prejuízo da participação 
dos órgãos da administração tributária nos actos que não tenham natureza jurisdicional – art. 103º, 
1, da LGT. Como é bom de ver, e como acima dissemos, no processo de execução fiscal não está em 
causa o procedimento tributário.

Z. Vale isto por dizer que não foi violado o citado preceito legal, pela simples razão de que o 
mesmo se não aplica no processo executivo. Em processos de natureza judicial as decisões não têm que 
ser projectadas, a um requerimento segue -se uma decisão, passível, como decorre da lei do respectivo 
recurso (no caso, a reclamação) para o tribunal competente.

AA. Assim sendo, cremos que o Despacho reclamado, remetendo para os termos da lei não pa-
dece de ilegalidade pelo que deve permanecer na sua estabilidade e vigência no ordenamento jurídico-
-tributário.

BB. Decidindo como decidiu, a douta Sentença sob recurso violou as disposições legais supra 
citadas.

Termos em que, e nos melhores de direito aplicáveis, deve ser dado provimento ao presente recurso, 
revogando -se a douta sentença recorrida, com o que se fará inteira JUSTIÇA.

1.3. Não foram apresentadas contra alegações.
1.4. Por acórdão de 20/10/2011, o TCA Norte veio a declarar a respectiva incompetência, em 

razão da hierarquia, para conhecer do recurso, por este apenas versar matéria de direito, declarando 
competente para dele conhecer o STA.

1.5. Remetidos os autos ao STA, o Exmo. Procurador -Geral Adjunto reporta para o anterior Parecer 
do MP emitido no TCA Norte, no sentido da improcedência do recurso.

1.6. Sem vistos, dada a natureza urgente do processo, cabe decidir.
FUNDAMENTOS
2. Na sentença recorrida julgaram -se provados os factos seguintes:
A. A reclamante apresentou o pedido de reforço de garantia e a isenção da prestação de garantia 

do remanescente constante de fls. 154 e 155, cujo teor aqui se dá por reproduzido (fls. 153 a 155).
B. Sobre este requerimento foi lançada a informação de fls. 173, cujo teor aqui se dá por repro-

duzido.
C. Sobre o referido requerimento foi proferido o despacho de fls. 174, cujo teor aqui se dá por 

reproduzido.
D. A decisão constante do despacho de fls. 174 foi proferida sem ter sido exercido o direito de 

audiência prévia da reclamante (fls. 154 a 177).
3.1. Enunciando como questões a decidir as de saber se, no caso, relativamente ao despacho 

reclamado (que indeferiu pedido de dispensa de prestação de garantia referente ao valor remanescente 
então solicitado, para suspensão do processo de execução fiscal) ocorre violação do direito de audiência 
prévia, falta de fundamentação e vício de violação de lei por erro nos pressupostos de facto e de direito, 
a sentença recorrida veio a julgar procedente esta reclamação apresentada nos termos do art. 276º do 
CPPT, por considerar procedente o alegado vício de violação do direito de audiência prévia.

Para tanto, a sentença fundamenta -se no seguinte, em síntese:
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― Atendendo à natureza jurisdicional do processo de execução fiscal, a questão prende -se com 
a natureza jurídica do acto reclamado, pois que, consoante a sua natureza administrativa ou judicial, 
será ou não exigível o exercício do direito de audição.

― A natureza judicial do PEF é hoje pacificamente aceite.
Mas, não obstante a natureza jurisdicional do PEF, a decisão sobre o pedido de isenção de pres-

tação da garantia não constitui seguramente um acto jurisdicional.
A decisão do pedido de isenção da garantia qualifica -se como verdadeiro acto administrativo em 

matéria tributária e não como mero acto de trâmite, uma vez que não se confina nos estreitos limites 
da ordenação intraprocessual, antes projecta externamente efeitos jurídicos numa situação individual 
e concreta  - cfr. artigo 120 do CPA.

― Como acto administrativo em matéria tributária, o indeferimento do pedido pressupõe o prévio 
exercício do direito de audição, nos termos do art. 60º, n.º 1, alínea b), da LGT, não podendo sequer 
aventar -se a hipótese da dispensa do exercício do direito de audição (art. 60º, n.º 2, da LGT).

A falta do exercício do direito de audição determina a anulação, por vício de forma, da decisão final, 
isto é, da decisão de indeferimento do pedido de isenção da prestação de garantia. E esta decisão só não 
seria anulável, se por aplicação do princípio do aproveitamento dos actos, a respectiva irregularidade 
pudesse degradar -se em formalidade não essencial, o que, todavia, não é esse o caso dos autos.

A falta de notificação para o exercício do direito de audição só poderia degradar -se em formalidade 
não essencial se caso tivesse sido realizada a audiência prévia a reclamante não tivesse possibilidade 
de apresentar elementos novos relevantes para a fundamentação da decisão final e sobre as quais não 
tivesse tido já a oportunidade de pronunciar -se.

Porém, não é seguro que, caso tivesse sido realizada a audiência contraditória, a reclamante 
não pudesse apresentar elementos novos relevantes para a decisão, tanto mais que estava em causa a 
fixação de matéria de facto relevante para a decisão e sobre a qual não tinha tido a oportunidade de 
pronunciar -se.

Perante a intenção de indeferimento do pedido de isenção da prestação de garantia, o órgão de 
execução fiscal tinha de notificar a reclamante para o exercício do direito de audição. A falta de notifi-
cação da reclamante para o exercício do direito de audição constitui uma preterição duma formalidade 
essencial e não pode degradar -se em formalidade não essencial. Pelo que a decisão de indeferimento 
do pedido de isenção da prestação de garantia padece de vício de forma por falta de exercício do direito 
de audição (art. 60º, n.º 1, alínea b), da LGT).

3.2. Discordando do assim decidido, a recorrente interpôs, como acima se disse, para o TCA 
Norte, o presente recurso, com as respectivas alegações e as Conclusões acima transcritas, o qual se 
julgou incompetente, em razão da hierarquia, para conhecer do recurso, por versar exclusivamente 
matéria de direito.

E assim é, na verdade.
Como ali se exara, a questão suscitada no recurso é a de saber se se aplica o diposto no n.º 1 do 

art. 60º da LGT ao processo executivo, em concreto antes da decisão do pedido de dispensa de pres-
tação de garantia.

E apesar do alegado na Conclusão H, bem como nas Conclusões D a G, não parece que a recorrente 
suscite controvérsia sobre a factualidade julgada provada na decisão recorrida, não se invocando factos 
que aí não hajam sido contemplados nem sendo feito qualquer juízo sobre questões probatórias.

3.3. A recorrente alega, em síntese:
― Não obstante a natureza de processo judicial atribuída ao PEF, há actos administrativos na 

execução e que podem ser praticados pela AT, sendo um desses actos a decisão sobre o pedido de dis-
pensa de garantia; e dado que o PEF deve ser considerado um processo de natureza judicial, também 
deve entender -se que já está na dependência do tribunal tributário, mesmo na fase em que corre termos 
perante as autoridades administrativas, pelo que deverão considerar -se susceptíveis de reclamação todos 
os actos que seriam susceptíveis de recurso jurisdicional se a decisão fosse proferida por um juiz.

― Daí que a decisão sobre o pedido de isenção de prestação de garantia, embora sendo um acto 
administrativo sobre matéria tributária, também é, em caso de indeferimento da pretensão do reclamante, 
um acto sujeito a controlo jurisdicional, não perdendo, contudo, a sua qualidade de acto administrativo. 
E, aliás, a AT, no seguimento do disposto no art. 103º da LGT, só pode praticar actos materialmente 
administrativos, como o acto reclamado.

― Ora o art. 60º da LGT está inserido no título III da LGT, que trata “do procedimento tributário”. 
E o art. 54º da LGT define o âmbito do procedimento tributário, onde não está incluído o processo de 
execução fiscal. Este tem natureza judicial, sem prejuízo da participação dos órgãos da administração 
tributária nos actos que não tenham natureza jurisdicional – art. 103º, 1, da LGT.

Assim, no processo de execução fiscal não está em causa o procedimento tributário, pelo que não 
foi violado o citado preceito legal, pela simples razão de que o mesmo se não aplica no processo exe-
cutivo. Em processos de natureza judicial as decisões não têm que ser projectadas, a um requerimento 
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segue -se uma decisão, passível, como decorre da lei do respectivo recurso (no caso, a reclamação) para 
o tribunal competente.

Por isso, o despacho reclamado não padece de ilegalidade e deve permanecer na sua estabilidade 
e vigência no ordenamento jurídico -tributário e a sentença recorrida violou as disposições legais supra 
citadas.

3.3. A questão a decidir neste recurso é, portanto, a de saber se o disposto no n.º 1 do art. 60º da 
LGT se aplica em sede de processo executivo, nomeadamente, antes da decisão do pedido de dispensa 
de prestação de garantia.

Vejamos.
4.1. O normativo em causa dispõe:
«Artigo 60º  - Princípio da participação
1  - A participação dos contribuintes na formação das decisões que lhes digam respeito pode efectuar-

-se, sempre que a lei não prescrever em sentido diverso, por qualquer das seguintes formas:
a)...
b) Direito de audição antes do indeferimento total ou parcial dos pedidos, reclamações, recursos 

ou petições;
(...)»
4.2. Como decorre do disposto no art. 103º da LGT, e tem sido repetidamente afirmado pela juris-

prudência deste STA, o processo de execução fiscal tem natureza judicial, na totalidade, e embora a AT 
nele possa praticar actos que não tenham natureza jurisdicional é garantido aos interessados o direito 
de reclamação para o juiz da execução fiscal dos actos materialmente administrativos aí praticados 
por órgão da AT.

Entre os actos que podem ser praticados pela AT no processo de execução fiscal inclui -se a sus-
pensão da execução após prestação de garantia, nos casos enunciados nos arts. 52º da LGT e 169º do 
CPPT, bem como a decisão sobre a dispensa de prestação dessa garantia, nos casos previstos na lei 
(nºs 3 a 6 do citado art. 52º da LGT e art. 170º do CPPT).

No caso, o acto reclamado substancia -se, precisamente, no indeferimento, por parte do órgão 
de execução fiscal, de pedido de dispensa de reforço (no montante de 406.950,06 Euros) de garantia, 
nos termos do art. 170º do CPPT, por esse mesmo órgão ter considerado que o pedido não se encontra 
instruído com toda a prova documental necessária à apreciação da pretensão do requerente, ou seja, 
instruído com todos os elementos documentais comprovativos da verificação dos pressupostos de que 
depende a concessão da dispensa prevista no n.º 3 do citado art. 170º do CPPT, e por não ser apresentada 
prova da irresponsabilidade do executado pela situação de insuficiência/inexistência de bens.

Ora, como em situação semelhante se afirmou no ac. deste STA, de 2/2/2011, rec. n.º 08/11, o des-
pacho de indeferimento objecto da presente reclamação qualifica -se como verdadeiro acto administrativo 
em matéria tributária e não como mero acto de trâmite, uma vez que não se confina nos estreitos limites 
da ordenação intraprocessual, antes projecta externamente efeitos jurídicos numa situação individual 
e concreta ― cfr. art. 120º do CPA ― sendo que a decisão da AT de suspender ou não o processo de 
execução fiscal por virtude da prestação (ou da dispensa) de garantia implica e determina manifestos 
reflexos na esfera jurídica da ora recorrida.

E, assim, em face dessa definição como acto administrativo e tratando -se, como se trata, de um 
acto administrativo definidor de uma situação jurídica que no caso é desfavorável ao contribuinte, 
impunha -se a sua prévia audição, de acordo com o estatuído nos arts. 100º do CPA e 60º da LGT. Tanto 
mais que, no caso, a própria recorrente alega que o indeferimento do pedido de dispensa de reforço da 
garantia se fundamentou na circunstância de o órgão de execução fiscal ter considerado que o pedido 
não se encontra instruído com todos os elementos documentais comprovativos da verificação dos pres-
supostos de que depende a concessão da dita dispensa de prestação do reforço da garantia e por não ter 
sido apresentada prova da irresponsabilidade do executado pela situação de insuficiência/inexistência 
de bens.

E nem se diga, como pretende a recorrente, que a tal obsta o facto de o art. 60º da LGT estar in-
serido no título III da LGT, que trata “do procedimento tributário”, bem como o facto de no âmbito do 
procedimento tributário definido no art. 54º da LGT não estar incluído o processo de execução fiscal, 
ou seja, que, no caso, não estando em causa o procedimento tributário (mas, antes, o processo judicial) 
não seria, por isso, aplicável o disposto naquele art. 60º da LGT.

É que, por um lado (e independentemente das alegadas ― nas Conclusões I a P ― dificuldades 
de conceptualização da reclamação prevista no art. 276º do CPPT) os arts. 54º da LGT e 44º do CPPT 
contemplam uma definição do âmbito do procedimento tributário em termos latos, que compreende 
«toda a sucessão de actos dirigida à declaração de direitos tributários», em ambos se incluindo, aliás, o 
procedimento de cobrança das obrigações tributárias, na parte em que não tiver natureza judicial (cfr. 
alínea h) do n.º 1 do art. 54º da LGT e a alínea g) do n.º 1 do art. 44º do CPPT).

E, por outro lado, como se viu, a suspensão da execução após prestação de garantia, nos casos 
enunciados nos arts. 52º da LGT e 169º do CPPT, bem como a decisão sobre a dispensa de prestação 
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dessa garantia, nos casos previstos na lei (nºs 3 a 6 do citado art. 52º da LGT e art. 170º do CPPT), são 
de qualificar como verdadeiros actos administrativos em matéria tributária e não como mero actos de 
trâmite; e, assim, como actos administrativos definidores de uma situação jurídica que no caso é des-
favorável ao contribuinte, impunha -se a sua prévia audição, de acordo com o estatuído nos arts. 100º 
do CPA e 60º da LGT.

Improcedem, portanto, as Conclusões do recurso.
DECISÃO
Nestes termos acorda -se em, negando provimento ao recurso, confirmar a sentença recorrida.
Custas pela recorrente.

Lisboa, 14 de Dezembro de 2011. — Casimiro Gonçalves (relator) — Ascensão Lopes — Pedro 
Delgado. 

 Acórdão de 14 de Dezembro de 2011.

Assunto:

Reclamação de decisão do órgão da execução fiscal. Necessidade de alegação de 
factos pelo reclamante. Excesso de pronúncia. Impossibilidade superveniente da 
lide na execução.

Sumário:

 I — Determina o artº 660º, n.º 2 do CPC que “O juiz deve resolver todas as questões 
que as partes tenham submetido à sua apreciação, exceptuadas aquelas cuja de-
cisão esteja prejudicada pela solução dada a outras. Não pode ocupar -se senão 
das questões suscitadas pelas partes, salvo se a lei lhe permitir ou impuser o 
conhecimento oficioso de outras”.

 II — Não tendo o reclamante invocado qualquer facto relativo à extinção da execução, 
motivada pela falta de averiguação de bens do falido e do responsável subsidiário 
após a declaração de insolvência, não podia o Juiz, oficiosamente, e sem qualquer 
facto inscrito no probatório sobre a omissão daquela averiguação, conhecer dessa 
questão.

 III — Embora seja de conhecimento oficioso a questão da impossibilidade superveniente 
da lide, não pode o juiz, em processo de reclamação de decisão do órgão da exe-
cução fiscal, decretar oficiosamente a extinção da instância executiva nestes autos 
por impossibilidade superveniente da lide ocorrida na instância executiva.

Processo n.º 1073/11 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Manuel António Moreira Lima.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Valente Torrão.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. A Fazenda Pública veio recorrer da decisão do Mmº Juiz do TAF de Penafiel que declarou extinta 
a instância executiva em relação ao reclamante, nos termos do disposto no artº 287º, alínea c) do CPC, 
por impossibilidade superveniente da lide, apresentando, para o efeito, alegações nas quais conclui:

A). Vem o presente recurso interposto da douta sentença que concedeu provimento à reclamação 
da decisão órgão de execução fiscal apresentada contra o despacho de indeferimento do pedido de 
pagamento em prestações e declarou extinta a instância executiva em relação ao reclamante, por im-
possibilidade superveniente da lide, nos termos do disposto no artº. 287º, alínea e) do CPC, aplicável 
por força do disposto no artº. 2.ºdo CPPT.

B). Do conspecto do douto petitório apresentado pelo reclamante, constata -se que o mesmo apenas 
invoca fundamentos atinentes à anulação do despacho de indeferimento do pedido de pagamento em 
prestações da divida exequenda, ora revertida contra o reclamante.

C). Não peticionou o reclamante a nulidade do despacho de reversão. Não peticionou o reclamante 
a extinção da execução que contra ele corre os seus termos, mas tão só a anulação de um despacho 
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proferido pelo órgão de execução fiscal relativo a um pedido de pagamento em prestações da divida 
coerciva.

D). Como objectivo da reclamação por si interposta contra o despacho de indeferimento do paga-
mento em prestações da divida exequenda, pretende o reclamante o pagamento da divida exequenda em 
maior número de prestações que entende o órgão de execução fiscal, pretendendo assim o pagamento 
da divida que contra si impende e não a sua extinção.

E). Em ponto algum do seu douto petitório, invoca o reclamante a desconformidade com o orde-
namento jurídico da reversão contra si efectuada ou da execução da divida em cobrança coerciva que 
contra si corre termos.

F). Com o devido respeito, que é muito, não poderia a Meritíssima Juiz decidir como decidiu, 
conhecendo de questão que não devia.

Ora,
G). De acordo com o artigo 668º, n.º 1, alínea d) do CPC, aplicável ex vi artº. 2º, alínea e) do 

CPPT, é nula a sentença quando o juiz deixe de se pronunciar sobre questões que devesse apreciar ou 
conheça de questões de que não podia tomar conhecimento.

H). Resulta, efectivamente dos artºs 660º do CPC e 125º do CPPT, que o Tribunal deve resolver 
todas as questões que as partes tenham submetido à sua apreciação, sejam de natureza processual (artº. 
660º, nº1 do CPC) ou substantiva, exceptuadas aquelas cuja decisão esteja prejudicada pela solução 
dada a outras (artº 660º, n.º 2 do CPC), e deve limitar -se a tais questões, salvo se a lei lhe permitir ou 
impuser o conhecimento oficioso de outras (artº. 660º, n.º 2 in fine).

I). Tem sido entendido pela doutrina que, questões para este efeito, são todas as pretensões for-
muladas pelas partes, que requerem a decisão do juiz, bem como os pressupostos processuais de ordem 
geral e os específicos de qualquer acto especial, quando realmente debatidos entre elas, não podendo 
confundir -se as questões que os litigantes submetem à apreciação e decisão do tribunal com as razões, 
argumentos e pressupostos em que fundam a respectiva posição na questão.

J). No presente caso, está fora de qualquer dúvida que o Tribunal a quo ao apreciar e julgar proce-
dente a reclamação do despacho do órgão de execução fiscal, declarando nulo o despacho de reversão e 
extinguindo a execução relativamente ao reclamante, não conheceu da questão controvertida nos autos 
e do pedido formulado pelo reclamante, limitando -se a conhecer de questão que não lhe foi suscitada 
e formalizada como pedido da acção.

K). É patente, pois, que o respectivo julgador avançou para o conhecimento de uma questão 
não suscitada pelas partes, nem em concreto nem em abstracto, e da qual não poderia oficiosamente 
conhecer, dependendo antes da expressa arguição da parte a quem aproveita

Pelo que,
L). Tendo conhecido oficiosamente dos pressupostos da reversão efectuada e decidido extinguir a 

execução que corre termos contra o reclamante, sem que deste fosse pretensão, o Tribunal a quo excedeu 
os seus poderes, incorrendo a sentença recorrida na nulidade prevista no artº. 668º, n.º 1, alínea d) do 
CPC, não podendo assim a mesma manter -se

Termos em que,
Deve ser concedido provimento ao presente recurso jurisdicional e, em consequência, ser revogada 

a douta sentença recorrida, com as legais consequências.
2. O MºPº emitiu parecer no sentido do provimento do recurso e a baixa dos autos ao tribunal 

recorrido para conhecimento do vício imputado ao acto reclamado.
3. Com interesse para a decisão foram dados como provados em 1ª instância, os seguintes fac-

tos:
1.º) Em 13.10.2010, foi efectuada a citação pessoal do ora Reclamante, na qualidade de revertido 

no âmbito do processo de execução fiscal n.º 3565200801015478 e Aps, instaurado pelo Serviço de 
Finanças de Valongo  -2, na qualidade de responsável subsidiário (gerente) pela dívida de 4.212,44 
euros, referente a pagamento em falta de IVA relativo ao período 200806T, originalmente liquidada 
relativamente à sociedade Limapezas  - Limpezas Industriais e Domésticas, Ldª, NIF 506 921 565.

2.º) A executada originária foi declarada insolvente por sentença proferida em 2 de Setembro de 
2008 no Proc.511/08.0TYVNG do 3º Juízo do Tribunal do Comércio, transitada em julgado em 23 de 
Outubro de 2008.

3º). O processo de insolvência foi encerrado em 9 de Fevereiro de 2010.
4.º) Os processos de execução fiscal não foram avocados nem remetidos para apensação ao pro-

cesso de insolvência.
5.º) Não foram apreendidos quaisquer bens do Reclamante, nem da devedora originária poste-

riormente à declaração de insolvência.
6.º) Na mesma data foi também (o ora Reclamante) citado pessoalmente como responsável sub-

sidiário pela dívida da mesma empresa relativa aos processos executivos n.ºs 3565200501050214 e 
Aps., 3565200501041673 e Aps., e 3565200801059564.

7.º) A dívida exequenda revertida totaliza o montante de 27.607,77 euros.
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8.º) Em 12.11.2010 deu entrada no Serviço de Finanças de Valongo  -2, um requerimento apresentado 
pelo ora Reclamante a solicitar o pagamento em prestações da referida dívida, tendo igual requerimento 
sido também apresentado relativamente aos processos executivos enumerados

9.º) No pedido apresentado (constante de fls. 42 a 67 dos autos) foi requerida a autorização do 
pagamento da quantia de 27.607,77 euros, no prazo de 6 anos, sob a forma de uma prestação mensal 
única de 383,44 euros ou alternativamente, em 60 prestações de 460,13 euros, igualmente a repartir 
por todos os processos executivos.

10.º) Por despacho proferido pelo Chefe de Finanças de Valongo 2 em 26.11.2010, foi o requerido 
indeferido por falta de enquadramento legal  - cfr. doc. de fls. 70 verso.

11º) Alega no seu pedido, não ter condições, face à sua actual situação financeira e patrimonial, 
para efectuar o pagamento da dívida em 36 prestações.

12.º) O despacho foi notificado ao ora Reclamante através do ofício n.º 10334 de 26.11.2010, 
remetido sob registo postal com aviso de recepção, constando o mesmo assinado em 30.11.2010  - cfr. 
doc. de fls. 72 dos autos.

13.º) Em 10.12.2010, foi recebida no referido Serviço de Finanças via fax, relativamente ao 
despacho proferido em 26.11.2010, uma petição de reclamação nos termos do art. 276º e seguintes do 
CPPT  - cfr. doc. de fls. 86 a 90 dos autos.

14.º) A mesma petição deu entrada via postal em 14.12.2010  - cfr. doc. de fls. 92 a 164 dos au-
tos.

15.º) Relativamente à qual foi proferido o seguinte despacho:
“Pelo requerimento que antecede verifica -se que o executado não se conforma com a decisão de 

indeferimento do pedido de pagamento em prestações apresentado nos presentes autos.
Em circunstâncias normais as dívidas de IVA e IRS retido na fonte não podem ser regularizadas 

através de pagamento em prestações salvo se se demonstrar a dificuldade financeira excepcional e 
previsíveis consequências gravosas para o executado, situação em que poderá ser autorizado um re-
gime prestacional até 12 prestações mensais, desde que cada uma delas não seja de valor inferior a l 
unidade de conta no momento da autorização.

Existindo somente duas situações de excepção à regra, uma quando se verifica o falecimento do 
executado, outra quando esteja em curso um plano de recuperação económica, e no âmbito deste se 
demonstre a imprescindibilidade da medida e se preveja a substituição dos administradores ou gerentes 
responsáveis pela constituição das dívidas.

Não estando o presente caso enquadrado em nenhuma das 2 situações de excepção, o revertido 
estaria ao contrário do alegado na reclamação apresentada, vinculado ao disposto nos n.ºs 3 e 4 do 
artigo 196º do CPPT.

Por outro lado a audiência dos interessados pode ser dispensada sempre que a administração 
tributária, como na situação em apreço, apenas, aprecie os factos que lhe foram requeridos pelo con-
tribuinte, limitando -se na sua decisão a fazer a interpretação das normas legais aplicáveis ao caso.

Quanto ao dever da administração fiscal de notificar o requerente para aperfeiçoar o pedido, 
não se aplica ao presente caso, tendo em conta que foi constituído mandatário, e o pedido foi feito com 
alusão ao diploma legal e artigos correctos  - artigo 196º do Código de Procedimento e de Processo 
Tributário.

Artigo 196º do CPPT, onde claramente no seu n.º 6 se dispõe que o n.º de prestações poderá ser 
alargado até 60 meses, em caso de notórias dificuldades financeiras mas só para valores da dívida 
exequenda superiores a 500 unidades de conta, não devendo o valor de cada prestação ser inferior a 
10 unidades de conta, modalidade de pagamento que não se aplica porém quando a dívida exequenda 
é de IVA e de IRS retido na fonte como no caso concreto.

De salientar que mesmo o somatório das quantias exequendas dos quatro processos em que o 
requerente é executado por reversão (27.607,77 euros), não perfaz as 500 unidades de conta que o 
n.º 6 do artigo 196º impõe como condição para o alargamento do pagamento em prestações para os 
60 meses.

Por outro lado não parece inocente o pedido de pagamento em prestações da dívida exequenda 
apresentado autonomamente relativamente a cada processo executivo, com pedido de isenção de 
prestação de garantia, quando o que verdadeiramente se pretende é efectuar um único pagamento por 
conta mensal, e garantir simultaneamente a suspensão de todas as execuções.

De referir que na petição apresentada a mandatária do executado alega dificuldades económicas 
como factor impeditivo do pagamento da dívida em 36 prestações, pelo que se nos afigura inútil um 
deferimento do pedido em 12 prestações, conforme determina o n.º4 do artigo 196º do CPPT para o 
caso em apreço.

Não me parece pois que o acto reclamado mereça reparo, pelo que e face ao disposto no art.º278º 
do CPPT, e com vista a assegurar a utilidade da presente reclamação atendendo a que foi invocado 
prejuízo irreparável, determino a imediata remessa dos autos para o Tribunal  - cfr. doc. de fls. 174 a 
175 dos autos.
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4. Cumpre agora decidir.
A recorrente imputa à decisão recorrida o vício de excesso de pronúncia porque o reclamante 

apenas pediu a anulação do despacho de indeferimento do pedido de pagamento em prestações da dívida 
exequenda e não a anulação do despacho de reversão nem a extinção da execução. Assim sendo, não 
estando em causa matéria de conhecimento oficioso, o Mmº Juiz não podia dela ter conhecido, pelo 
que se mostra violado o artº 668º, n.º 1, alínea d) do CPC.

A sentença recorrida, por sua vez, entendeu que “a sustação do processo deve ser decidida oficio-
samente pelo que o prosseguimento indevido do processo de execução fiscal … constitui uma violação 
de lei que deve ser conhecida independentemente de arguição dos interessados”.

Vejamos então.
O artº 668º, n.º 1, alínea d) do CPC determina que a sentença é nula quando o juiz deixe de 

pronunciar -se sobre questões que devesse apreciar ou conheça de questões de que não devia tomar 
conhecimento.

E determina o artº 660º, n.º 2 do mesmo diploma que “O juiz deve resolver todas as questões que 
as partes tenham submetido à sua apreciação, exceptuadas aquelas cuja decisão esteja prejudicada 
pela solução dada a outras. Não pode ocupar -se senão das questões suscitadas pelas partes, salvo se 
a lei lhe permitir ou impuser o conhecimento oficioso de outras”.

Conforme resulta de fls. 19 e segs., o reclamante requereu ao órgão da execução fiscal o paga-
mento da dívida exequenda contra si revertida em 6 anos (artº 27º) ou em 60 prestações (artº 30º). – v. 
facto 9º do probatório supra.

Tal pedido foi indeferido por falta de fundamento legal, uma vez que se entendeu que a lei não 
permitia o pagamento no número de prestações solicitado. (facto 10º do probatório).

Em resposta a esse indeferimento, apresentou o executado a presente reclamação, na qual defende, 
essencialmente, que relativamente ao responsável subsidiário não é aplicável o limite máximo de 12 
de prestações.

Em parte alguma do seu articulado o recorrido (reclamante) veio suscitar a questão de que a 
sentença se ocupou oficiosamente, isto é a da ilegalidade do despacho de reversão, por a Administra-
ção Tributária, posteriormente à insolvência, não ter apurado se a empresa, a falida ou o responsável 
subsidiário tinham adquirido bens.

Assim, não tendo tal questão suscitada pelo reclamante, não podia o Juiz dela conhecer, pelo que 
se mostram violadas as normas dos artºs 668º, n.º 1, alínea d), 660º, n.º 2 e 659º, n.º 3, todos do CPC.

É certo que a impossibilidade superveniente da lide é de conhecimento oficioso. Porém, essa 
impossibilidade tem de reportar -se ao processo em que a mesma é decretada.

No caso dos autos, estamos perante um processo de reclamação de decisão do órgão da execução 
fiscal. Porém, o que se decretou foi a extinção da”instância executiva em relação ao reclamante Manuel 
António Moreira Lima, nos termos do artº 287º, alínea e) do Código de Processo Civil por impossi-
bilidade superveniente da lide, aplicável por força do artº 2º, alínea e) do Código de Procedimento e 
de Processo Tributário”.

Pelo que ficou dito, o juiz não podia conhecer oficiosamente da questão acima referida, nem de-
cretar a extinção da instância executiva nestes autos de reclamação, com fundamento na impossibilidade 
superveniente do prosseguimento da execução.

5. Nestes termos e pelo exposto, anula -se a decisão recorrida e ordena -se a baixa dos autos ao 
tribunal recorrido para prosseguimento da tramitação da reclamação e conhecimento das questões aí 
suscitadas pelo reclamante.

Sem custas.

Lisboa, 14 de Dezembro de 2011. — Valente Torrão (relator) — Dulce Neto — Lino Ribeiro. 

 Acórdão de 14 de Dezembro de 2011.

Assunto:

Recurso de revista excepcional. Pressupostos. Convolação.

Sumário:

 I — O recurso de revista previsto no art. 150º do CPTA é admissível no âmbito do 
contencioso tributário.
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  Atenta a natureza excepcional desse recurso, o mesmo apenas é admissível quando 
esteja em causa a apreciação de uma questão que, pela sua relevância jurídica ou 
social, se revista de importância fundamental ou quando a admissão do recurso 
seja claramente necessária para uma melhor aplicação do direito.

 II — Não cabe no âmbito de tal recurso a pretensão jurídica alicerçada em mero erro 
de julgamento, que não satisfaça os requisitos ali enunciados.

 III — É de convolar o recurso de revista excepcional, nos termos do art. 150º do CPT 
em recurso por oposição de acórdãos, nos termos do art. 284º do CPPT, se a re-
corrente subscreve implicitamente entendimento afirmado em acórdão do TCAS, 
que cita em abono da sua posição, concluindo que o acórdão recorrido está em 
clara contradição com aquele, a tal convolação não obstando o facto de não ter 
demonstrado a oposição entre os arestos em confronto, uma vez que, ordenada a 
convolação, são anulados os actos não consentâneos com a nova forma proces-
sual.

Processo n.º 1075/11 -30.
Recorrente: Instituto de Gestão Finaceira da Segurança Social, I.P.
Recorrido: Maria da Conceição Martins da Costa.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Casimiro Gonçalves.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
RELATÓRIO
1.1. O Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP vem interpor recurso de revista 

excepcional, nos termos do artigo 150º do CPTA, do acórdão proferido pelo Tribunal Central Admi-
nistrativo Norte, em 7/9/2011, no rec. n.º 981/11.9BEBRG.

1.2. O recorrente termina as alegações formulando as conclusões seguintes:
1. Nos termos do artigo 150º do CPTA, as decisões preferidas em 2ª instância pelos Tribunais 

Centrais Administrativos podem ser excepcionalmente revistas pelo Supremo Tribunal Administrativo 
quando esteja em causa a apreciação de uma questão, que pela sua relevância jurídica ou social, revista 
importância fundamental ou quando a admissão do recurso seja claramente necessária para uma melhor 
aplicação do direito.

2. E neste último contexto, a admissão da revista para a melhor aplicação do direito e a inter-
venção do Supremo Tribunal Administrativo, revela -se objectivamente útil e necessária porquanto no 
caso concreto, verifica -se uma divisão e diferença jurisprudencial que gera instabilidade e incerteza 
na resolução dos litígios.

3. A diferença de entendimentos a nível jurisprudencial, quanto à questão de saber se o regime 
de arguição de nulidades da citação perante o órgão de execução fiscal apenas pode ser aplicado às 
nulidades que têm origem na inobservância de formalidades da citação e estão conexas com o processo 
de execução fiscal e não às relativas à notificação da liquidação e sua fundamentação exigida para a 
citação dos responsáveis subsidiários às quais se aplicará o regime de sanação previsto no art. 37º do 
CPPT, afastando a possibilidade de constituir nulidade de citação.

4. De facto, a jurisprudência encontra -se dividida quanto a saber se a preterição destas formalidades 
– relativas à notificação das liquidações e sua fundamentação exigida para a citação dos responsáveis 
subsidiários – constitui nulidade a ser arguida no processo de execução. A corrente que defende que a 
preterição dessas formalidades legais não constitui nulidade, assenta o seu raciocínio no facto de tais 
formalidades legais nada terem a ver com o próprio processo executivo, isto é, repercussão directa no 
processo.

5. No caso concreto, encontram -se em execução contribuições e cotizações o processo de liquidação 
dos tributos não é da responsabilidade e incumbência da Segurança Social, tal incumbência e respon-
sabilidade recai única e exclusivamente sobre a devedora originária e dos responsáveis subsidiários 
enquanto representantes legais da devedora originária, pelo que não existe qualquer acto de liquidação 
por parte da entidade credora.

6. O acórdão do TCAN que se recorre entendeu que: “O incumprimento das formalidades legais 
da citação no caso dos autos prende -se, assim, com a omissão dos elementos essenciais das liquidações 
e seus fundamentos, aquando da citação, formalidade imposta pelo n.º 4 do artigo 22º da LGT. Assente 
que a preterição das formalidades legais da citação previstas no n.º 4 do artigo 22º da LGT são, em 
princípio, susceptíveis de consubstanciarem nulidade processual, importa verificar se no caso concreto 
tal nulidade ocorre, o que só acontecerá se tais irregularidades forem susceptíveis de prejudicar a 
defesa da recorrente. Ora, considerando o que acima ficou exposto sobre o que se considera defesa 
do citando e o que de deve entender por prejuízo, pode dizer -se que, em abstracto existe a possibili-
dade de a recorrente haver sido prejudicada no exercício de todos os meios de defesa a que, por lei, 
tenha direito, em virtude que a citação que recebeu não conter os elementos essenciais, incluindo a 
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fundamentação da liquidação da quantia exequenda, uma vez que sem eles o exercício do direito de 
impugnar graciosa ou contenciosamente fica limitado dado depender sobretudo do conhecimento dos 
fundamentos do acto. E se a possibilidade de prejuízo existe em abstracto, não estão demonstrados 
factos dos quais resulte que tal prejuízo não existiu, pelo que se verifica a arguida nulidade da cita-
ção.” (Itálico nosso).

7. Tal entendimento encontra -se em clara contradição com o acórdão do TCAS de 08 -04 -2011 e 
com a doutrina perfilhada do Exmo Senhor Conselheiro Jorge Lopes de Sousa, que nós partilhamos no 
sentido de que o regime decorrente da previsão do art. 198º n.º 1 CPC “deve ser aplicado às nulidades 
que derivam da inobservância de formalidades da citação que têm a ver com o processo de execução 
fiscal e não também com as notificações da liquidação e sua fundamentação, exigidas pelo art. 22º, 
n.º 4, da LGT para a citação de responsáveis solidários e subsidiários”.

8. O regime das nulidades da citação arguidas perante o órgão de execução fiscal passível de 
reclamação nos termos do artigo 276º do CPPT, deve ser aplicável apenas às nulidades que derivam 
da inobservância das formalidades da citação intrinsecamente ligadas ao processo de execução, que 
não é o caso das notificações da liquidação e sua fundamentação, exigida pelo artigo 22º n.º 4 da LGT 
para a citação dos responsáveis subsidiários. De facto, a impugnação da liquidação faz -se através do 
processo de impugnação judicial, devendo na ausência dos citados elementos recorrer ao expediente 
previsto no art. 37º, do CPPT, não podendo constituir nulidades da citação em processo e execução 
fiscal, pois não são insuficiências do processo de execução capazes de ter repercussões imediatas no 
processo de execução.

9. Neste sentido, não se pode considerar que esta irregularidade possa importar prejuízo ao exer-
cício dos direitos de defesa, designadamente o direito de Oposição judicial, que no caso concreto foi 
exercido.

10. Nestes termos, a inobservância da notificação da liquidação e sua fundamentação exigidas 
pelo art. 22º da LGT, não constituem nulidades da citação, decorrentes da previsão do artigo 198º n.º 1 
do CPC, aplica -se nesta sede o disposto no artigo 37º do CPPT, tal como entendido no Acórdão do 
TCAS datado de 08 -04 -2011.

11. Ao não entender assim o Tribunal a quo viola as disposições contidas na lei nos seus artigos 22º 
n.º 4 e 23º n.º 4 da LGT, o artigo 276º, 165º e 37º do CPPT e 198º do CPC ex vi art. 2º alínea e) do 
CPPT.

Termina pedindo a admissão do presente recurso revista e que este seja julgado procedente, e, em 
consequência seja revogado o acórdão recorrido, com todos os devidos e efeitos legais.

1.3. Não foram apresentadas contra alegações.
1.4. O MP emite Parecer, no qual sustenta, além do mais, a admissão do presente recurso, nos 

termos seguintes:
«I  - Quanto à sua admissibilidade:
Nos termos do art. 150º do C.P.T.A., a admissibilidade do recurso de revista excepcional depende 

da sua relevância jurídica ou social, de revestir importância fundamental ou de ser claramente necessária 
para uma melhor aplicação do direito.

Defende a recorrente estar reunido este último requisito, considerando que a jurisprudência se 
encontra dividida quanto à seguinte questão:

 - se o regime de arguição de nulidades da citação perante o órgão de execução fiscal, e passível 
de reclamação nos termos do art. 276º do C.P.P.T., é de aplicar no caso de responsáveis subsidiários, 
quanto à liquidação e à sua fundamentação.

Afigura -se ser de admitir o recurso interposto, atenta os fundamentos que se invocam – assim, 
ac. do S.T.A. de 21 -9 -11, proc. 0780/11.»

1.5. Sem vistos, dada a natureza urgente do processo, cabe decidir.
FUNDAMENTOS
2. Nas instâncias julgaram -se provados os factos seguintes:
1  - As dívidas exequendas revertidas contra a reclamante respeitam a contribuições e cotizações 

para a segurança social relativas aos períodos de Abril de 2003 até Janeiro de 2009, as quais resultaram 
de autoliquidação efectuada pela executada originária, de acordo com os trabalhadores que naqueles 
períodos tinha ao serviço.

2  - A oponente foi notificada para exercer o direito de audição  - cfr. elementos constantes a 
fls. 56/61, 68/70 e 74/93 dos autos, que aqui se dão por integralmente reproduzidos;

3  - A reclamante foi citada na qualidade de revertida a 25/5/2010;
4  - Em 7/7/2010, não se conformando com a citação que lhe foi efectuada, a reclamante arguiu 

a nulidade da citação.
5  - Em 10.03.2011, foi proferido despacho da autoria da Coordenadora da Secção de Processo 

Executivo de Braga daquele Instituto, indeferindo tal requerimento – cfr. fls. 129 a 131 dos autos, que 
aqui se dão por integralmente reproduzidos;

6  - A reclamante foi notificada desse indeferimento a 17/3/2011.
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7  - A petição inicial foi apresentada a 29/3/2011.
8  - A recorrente foi citada para a execução através do documento junto a fls. 76 dos autos, com 

o n.º 040421 de 21 -05 -2010 da Secção de Processo Executivo de Braga, do qual consta, para além da 
identificação a identificação do citando/revertido, da forma de citação (pessoal) e do objecto e função 
da citação, a identificação da dívida em reversão nos seguintes termos que se transcrevem:

«IDENTIFICAÇÃO DA DÍVIDA EM REVERSÃO
QUANTIA EXEQUENDA: 185.622,86 € ACRESCIDOS: 91.604,71 € TOTAL 277.227,51 €.».
9  - No mesmo documento de citação referido em 8) é remetido para documento anexo os funda-

mentos da reversão.
10  - A reversão da execução contra a ora recorrente foi determinada por despacho de 10 -05 -2010 da 

Coordenadora da Secção de Processo Executivo de Braga que remete a fundamentação para a proposta 
que antecede tal despacho, documentos que acompanharam a citação (fls. 92 dos autos).

11  - Consta da proposta referida em 10), além do mais (irrelevante para os autos), o seguinte (fls. 
93 dos autos):

«Ordenadas que foram as buscas concluíram que os bens registados em nome da executada, ou 
outros de outro tipo, são manifestamente insuficientes face ao valor da dívida exequenda.

O art. 153º, n.º 2, do C.P.P.T. determina que o chamamento dos responsáveis subsidiários quando 
ocorra: “b) Fundada insuficiência, de acordo com os elementos constantes do auto de penhora e ou-
tros de que o órgão da execução fiscal disponha, do património do devedor para satisfação da dívida 
exequenda e acrescido”.

Torna -se imperativo, então, chamar os responsáveis subsidiários ao processo, o que se faz por 
Reversão.

Nos termos do art. 24º, da L.G.T. encontram -se preenchidos os requisitos exigidos no n.º 2 do 
art. 23º, da L.G.T., em conjugação com o art. 153º, do C.P.P.T.

Foi possível apurar que é responsável subsidiário da executada, tendo desenvolvido actividade 
de gerente, no período a que respeita a dívida exequenda:

 - M. Conceição Martins Costa – NIF ……………… – pela totalidade do período da dívida exe-
quenda ou seja de 04/2003 a 01/2009 (inclusive).».

12  - Com a citação foram juntas as certidões de dívida de fls. 78 a 91, cujo teor se dá aqui por 
reproduzido e nas quais, no que respeita à natureza da dívida, é indicado o período a que respeitam, o 
tributo em causa (cotizações), o tipo (quantia exequenda) e o valor.

3. O presente recurso, reporta -se ao acórdão do TCAN, de 7/9/2011, constante de fls. 397 a 408, 
e vem interposto ao abrigo do art. 150º do CPTA.

O recorrente justifica a requerida revista para melhor aplicação do direito alegando, em síntese, 
que nos encontramos perante uma matéria que suscita fundadas dúvidas e que tem originado divisão 
na jurisprudência e na doutrina, gerando incerteza e instabilidade na resolução dos litígios.

Vejamos.
3.1. De acordo com a jurisprudência pacífica desta Secção do STA, o recurso de revista excep-

cional, previsto no art. 150º do CPTA, é admissível no âmbito do contencioso tributário, tendo em 
conta, designadamente, até o princípio da prevalência da substância sobre a forma (pro actione). Daí 
que, das decisões proferidas em 2ª instância pelos Tribunais Centrais Administrativos possa haver, 
excepcionalmente, revista para o STA, nos termos do n.º 1 do art. 150º do CPTA, quando esteja em 
causa a apreciação de uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se revista de importância 
fundamental ou quando a admissão do recurso seja claramente necessária para uma melhor aplicação 
do direito, competindo a decisão sobre o preenchimento de tais pressupostos, em termos de apreciação 
liminar sumária, à formação prevista no n.º 5 do mesmo normativo.

Não obstante, como se escreve no acórdão deste STA, de 29/6/2011, rec. n.º 0569/11, este Tri-
bunal também tem «acentuado repetidamente ― cfr., por todos, o acórdão da Secção do Contencioso 
Administrativo, de 24/5/2005, rec. n.º 579/05 ― que o recurso de revista previsto naquele art. 150º, 
“quer pela sua estrutura, quer pelos requisitos que condicionam a sua admissibilidade quer, ainda e 
principalmente, pela nota de excepcionalidade expressamente estabelecida na lei, não deve ser entendido 
como um recurso generalizado de revista mas como um recurso que apenas poderá ser admitido num 
número limitado de casos previstos naquele preceito interpretado a uma luz fortemente restritiva”.

Na mesma orientação, refere Mário Aroso de Almeida que “não se pretende generalizar o recurso 
de revista, com o óbvio inconveniente de dar causa a uma acrescida morosidade na resolução final 
dos litígios», cabendo ao Supremo Tribunal Administrativo «dosear a sua intervenção, por forma a 
permitir que esta via funcione como uma válvula de segurança do sistema” – cf. O Novo Regime do 
Processo nos Tribunais Administrativos, 2ª edição, p. 323 e Comentário ao Código de Processo nos 
Tribunais Administrativos, 2005, p. 150 e ss..

O artigo 150º do CPTA tem, desde logo, como primeiro pressuposto, a importância fundamental 
da questão por virtude da sua relevância jurídica ou social.
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Ora, como se assinala no citado aresto, a relevância jurídica “não é uma relevância teórica me-
dida pelo exercício intelectual, mais ou menos complexo, que seja possível praticar sobre as normas 
discutidas, mas uma relevância prática que tenha como ponto obrigatório de referência, o interesse 
objectivo, isto é, a utilidade jurídica da revista e esta, em termos de capacidade de expansão da con-
trovérsia de modo a ultrapassar os limites da situação singular.”.

Por outro lado, “a melhor aplicação do direito” há -de resultar da possibilidade de repetição, 
num número indeterminado de casos futuros, em termos de garantia de uniformização do direito.»

No caso presente, a questão que vem suscitada pelo recorrente é (cfr. Conclusão 3ª das alegações do 
recurso) a de saber se o regime de arguição de nulidades da citação perante o órgão de execução fiscal ape-
nas pode ser aplicado às nulidades que têm origem na inobservância de formalidades da citação e estão co-
nexas com o processo de execução fiscal e não às relativas à notificação da liquidação e sua fundamentação 
exigida para a citação dos responsáveis subsidiários (cfr. n.º 4 do art. 22º da LGT), às quais se aplicará o 
regime de sanação previsto no art. 37º do CPPT, afastando a possibilidade de constituir nulidade de citação.

No acórdão recorrido entendeu -se que “O incumprimento das formalidades legais da citação 
no caso dos autos prende -se, assim, com a omissão dos elementos essenciais das liquidações e seus 
fundamentos, aquando da citação, formalidade imposta pelo n.º 4 do artigo 22º da LGT.»

E também logo se dá nota de que a jurisprudência se encontra dividida quanto à questão de saber 
se a preterição destas formalidades ― relativas à notificação das liquidações e sua fundamentação 
exigida para a execução dos responsáveis subsidiários ― constitui nulidade a ser arguida no processo 
de execução, exarando -se, aliás, no acórdão: «A corrente que defende que a preterição dessas formali-
dades legais não constitui nulidade, assenta o seu raciocínio no facto de tais formalidades nada terem 
a ver com o próprio processo executivo, não terem repercussão directa no processo. No sentido que a 
omissão na citação dos responsáveis subsidiários dos elementos essenciais da liquidação e sua fun-
damentação não constitui nulidade: Acórdão do TCAS de 08 -04 -2011 e Jorge Lopes de Sousa, Código 
de Procedimento e de Processo Tributário Anotado e Comentado, Volume II, pág. 270. Este Tribunal 
Central Administrativo Norte pronunciou -se já em sentido contrário a esta tese, no acórdão datado de 
29 -05 -2008, no processo n.º 599/07, no qual são citados ainda os acórdãos de 29 -06 -2006, processo 
n.º 144/06.5BEBRG, e de 29 -06 -2006, processo n.º 142/06.9BEBRG. Entendeu o Tribunal Central Ad-
ministrativo Norte, que é incontestável que a não observação do comando ínsito no n.º 4 do artigo 22º 
da LGT é susceptível de, por princípio, determinar a nulidade da citação, em harmonia com o regime 
previsto no art. 198º do CPC. Perfilha -se a mesma tese pelo acerto dos fundamentos que lhe estiveram 
subjacentes e que aqui se transcrevem: (...) Esta posição foi seguida também pelo Tribunal Central 
Administrativo Sul no acórdão de 31 -08 -2010, no processo n.º 4194/10. Também o Supremo Tribunal 
Administrativo adoptou aquele entendimento no acórdão 19 -01 -2011, no processo n.º 01014/10.»

E no final, o acórdão recorrido concluiu que a preterição de formalidades legais da citação previstas 
no n.º 4 do artigo 22º da LGT é, em princípio, susceptível de consubstanciar nulidade processual e que, 
no caso concreto dos autos, tal nulidade se verificou.

3.2. Vejamos então se, no caso, se verificam os supra mencionados requisitos.
Como se disse, a questão que vem apontada nas conclusões do recurso é a de saber se o regime 

de arguição de nulidades da citação perante o órgão de execução fiscal apenas pode ser aplicado às 
nulidades que têm origem na inobservância de formalidades da citação e estão conexas com o processo 
de execução fiscal e não às relativas à notificação da liquidação e sua fundamentação exigida para a 
citação dos responsáveis subsidiários  - cfr. n.º 4 do art. 22º da LGT  - às quais se aplicará o regime de 
sanação previsto no art. 37º do CPPT, afastando a possibilidade de constituir nulidade de citação.

Ora a própria recorrente reconhece e alega que, na matéria aqui em causa, existe diferença de 
entendimentos a nível jurisprudencial (Conclusões 3 e 4) e que o entendimento do acórdão recorrido 
se encontra em clara contradição com o acórdão do TCAS, de 8/4/2011 (cfr. Conclusão 7).

E como também se disse, o acórdão recorrido, igualmente dá conta desses entendimentos doutrinais 
divergentes, optando por uma das posições e fundamentando o sentido dessa opção.

Daí que não se veja que, no caso, esteja em causa pronúncia claramente necessária deste STA para 
uma uniformização com vista à melhor aplicação do direito.

Como se refere no acórdão desta secção do STA, de 30/5/07, rec. n.º 357/07 «(…) o que em primeira 
linha está em causa no recurso excepcional de revista não é a solução concreta do caso subjacente, 
não é a eliminação da nulidade ou do erro de julgamento em que porventura caíram as instâncias, 
de modo a que o direito ou interesse do recorrente obtenha adequada tutela jurisdicional. Para isso 
existem os demais recursos, ditos ordinários. Aqui, estamos no campo de um recurso excepcional, que 
só mediatamente serve para melhor tutelar os referidos direitos e interesses.

Em primeira linha, o que se visa é submeter à apreciação do tribunal de revista excepcional a 
apreciação de uma questão que, pela sua importância jurídica ou social, tenha importância funda-
mental; ou permitir a pronúncia desse mesmo tribunal quando ela seja claramente necessária para 
uma melhor aplicação do direito» (cfr. no mesmo sentido, também o citado aresto de 29/6/2011, rec. 
n.º 0569/11).
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Assim sendo e face ao exposto, não se vê que, no caso concreto, se concretizem tais requisitos, 
nem tão pouco a recorrente indicou razões de excepcionalidade que permitam conhecer do recurso.

3.3. Importa, porém, apreciar a possibilidade da “convolação do processo”.
Com efeito, como nesse aresto (de 30/5/07, rec. n.º 357/07) se escreve, o n.º 3 do art. 97º da LGT 

dispõe que, «com vista à “celeridade da justiça tributária” e à concessão de uma tutela jurisdicional 
efectiva e plena (vide nºs. 1 e 2), deverá ordenar -se “a correcção do processo quando o meio usado 
não for o adequado segundo a lei”, procurando, assim, evitar -se que, apesar de uma errada eleição 
da forma processual idónea, o tribunal deixe de pronunciar -se sobre o mérito da causa.

Como escrevem Leite Campos e Outros (LGT, anotada, 3ª ed., pág. 502, anotação 3, «trata -se 
de uma injunção ao próprio juiz. Este só estará desonerado da obrigação de ordenar a correcção da 
forma de processo quando ela se mostre de todo inviável».

Por outro lado, estabelece o n.º 4 do art. 98º do CPPT que “em caso de erro na forma do processo, 
este será convolado na forma do processo adequada, nos termos da lei”.

Todavia, tem vindo esta Secção do STA a entender que a convolação é admitida sempre desde 
que não seja manifesta a improcedência ou intempestividade desta, além da idoneidade da respectiva 
petição para o efeito.

“Há, pois, que efectivar a chamada “convolação do processo”, unanimemente admitida e fre-
quentemente praticada, no STA, em ordem à concretização das preditas finalidades.

Trata -se, ao fim e ao cabo, de anular os actos que não possam ser aproveitados quer em função 
do rito processual próprio quer por diminuírem as garantias de defesa  - “sendo o processo expressão 
de normas de direito público que ditam as regras sob as quais deve correr a actividade das partes na 
defesa das suas pretensões e do tribunal na sua apreciação, a todos vinculando, nunca as partes ou 
o tribunal poderão dispor do processo”  - (cfr. cit., nota 7)  -, praticando -se os que forem estritamente 
necessários para que o processo se aproxime, tanto quanto possível, da forma estabelecida na lei.

O que tudo não constitui mais do que a aplicação dos princípios anti -formalista, pro actione e 
favorecimento do processo.

Ou seja: corrigir os defeitos de ordem processual, atenta a necessidade de sobreposição do im-
perativo de obtenção da justiça material aos entraves de índole formalista” (Acórdão desta Secção 
do STA de 3/10/08, in rec. n.º 934/08).»

E esta é jurisprudência que, igualmente, subscrevemos.
Ora, nos autos, parece não haver qualquer obstáculo de natureza substantiva ou processual, a 

que o recurso siga a forma correspondente ao recurso por oposição de acórdãos previsto no art. 284º 
do CPPT.

Com efeito e por um lado, a recorrente “subscrevendo” implicitamente o entendimento afirmado 
no citado acórdão do TCAS, de 8/4/2011 (Conclusões 7 e 10), conclui que o acórdão recorrido está em 
clara contradição com aquele, que cita em abono da sua posição.

E, por outro, não constitui obstáculo à convolação a falta de alegação de demonstração da opo-
sição de acórdãos, uma vez que, ordenada a convolação, são anulados os actos não consentâneos com 
a nova forma processual.

DECISÃO
Nestes termos, acorda -se em:
a) Não admitir o recurso nos termos do art. 150º do CPTA.
b) Convolá -lo em recurso por oposição de acórdãos, nos termos do disposto no art. 284º do 

CPPT.
Sem custas.
Transitado, à distribuição à Secção.

Lisboa, 14 de Dezembro de 2011. — Casimiro Gonçalves (relator) — Pimenta do Vale — Valente 
Torrão. 

 Acórdão de 20 de Dezembro de 2011.

Assunto:

Cisão -fusão de uma sociedade comercial. artº 67º do CIRC. Necessidade de a sociedade 
beneficiária ter de atribuir aos sócios da sociedade cindida participações sociais 
para se poder aplicar o regime dos artºs 67º e segs. do CIRC. Sociedade beneficiária 
detentora da totalidade do capital da sociedade cindida.
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Sumário:

 I — De acordo com o disposto no artº 67º, n.º 2 do CIRC “Considera -se cisão a ope-
ração pela qual:
a) Uma sociedade (sociedade cindida) destaca um ou mais ramos da sua actividade, 

mantendo pelo menos um dos ramos de actividade, para com eles constituir 
outras sociedades (sociedades beneficiárias) ou para os fundir com sociedades 
já existentes, mediante a atribuição aos seus sócios de partes representativas 
do capital social destas últimas sociedades e, eventualmente, de uma quantia 
em dinheiro que não exceda 10 % do valor nominal ou, na falta de valor 
nominal, do valor contabilístico equivalente ao nominal das participações 
que lhes sejam atribuídas”

 II —  Para aplicação do regime de neutralidade fiscal constante dos artºs 67º e segs do 
CIRS, não é necessária a atribuição aos sócios da sociedade cindida de partes 
representativas do capital social da sociedade beneficiária, sendo esta detentora 
da totalidade do capital social daquela, tal como resulta dos nºs 3 e 6 do artº 68º 
do CIRC.

 III — Aliás, tal como já resultava da Directiva 78/855/CEE, de 9 de Outubro de 1978, 
a atribuição aos sócios da sociedade cindida de participações da sociedade be-
neficiária visava a protecção destes e não a neutralidade fiscal (v. artº 10º, nºs 1 
e 2).

Processo n.º 865/11 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: VMPS – Imobiliária, SA.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Valente Torrão.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo

I  - A Fazenda Publica, vem recorrer da decisão do Mmº Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal 
de Mirandela, que julgou procedente a impugnação judicial deduzida pela sociedade VMPS  - IMOBI-
LIARIA, SA melhor identificada nos autos, contra as liquidações de IRC e respectivos juros compen-
satórios referente ao exercício de 2003 no valor global de € 2.150.787,37, apresentando, para o efeito, 
alegações nas quais conclui:

1ª)  - O regime especial de fusões, cisões e entradas de activos estatuído nos artigos 67º e seguintes 
— Subsecção IV do Código de IRC, aplica -se às operações de fusão e cisão de sociedades e entradas 
de activos, tal como são definidas no artigo 67º do CIRC;

2ª)  - Para efeitos da aplicação do regime de neutralidade fiscal, a fusão -cisão deve estar contem-
plada na enumeração taxativa do n.º 2 do artigo 67º CIRC e observar os requisitos aí previstos;

3ª)  - Se a operação não se integrar no elenco das previsões constantes do artigo 67º, isto é, se 
não se subsumir a uma das específicas caracterizações legais aí enunciadas, isso implica que não pode 
beneficiar do regime de neutralidade fiscal;

4ª)  - Resulta das definições constantes das alíneas a) e b) do n.º 2 do artigo 67º do CIRC, que a 
atribuição aos sócios de partes representativas do capital é pressuposto básico da configuração da cisão 
enquanto operação susceptível de qualificação para efeitos do regime especial constante dos artigos 67º 
e seguintes do CIRC;

5ª)  - Mesmo estando perante uma incorporada em que o respectivo sócio, titular da totalidade do 
capital social, é o único sócio da incorporante, a lei não deixa ao arbítrio do sócio decidir se realiza ou 
não o aumento de capital, mas antes impõe que o mesmo se verifique para atribuição das participações 
necessárias;

6ª)  - O que bem se compreende porquanto, o capital social representa um elemento que releva, 
não estritamente para os sócios, mas para terceiros, pelo que se justifica que a lei imponha a necessi-
dade, nestes casos, de restabelecer um aumento de capital, para atribuição das respectivas participações 
sociais recíprocas;

7ª)  - Configurando este regime, como configura, um verdadeiro beneficio fiscal, estabelecendo 
uma excepção ao regime geral de tributação, a interpretação dos preceitos em que se funda não é sus-
ceptível de integração analógica, nem consente que seja aplicado a operações que não se subsumem às 
situações taxativamente previstas na lei.

8ª)  - Este regime especial reconduz -se à neutralização dos efeitos das operações nele previstas e 
não postula, ao contrário do que se afirma na douta sentença recorrida que tais operações sejam, em 
si mesmas, neutras;
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9ª)  - A sentença que, declarando irrelevante para a decisão, a verificação de um pressuposto es-
sencial do regime legal especial que enquadra a neutralidade fiscal, incorre em erro de julgamento por 
violação dos disposto nas alíneas a) e b) do n.º 2 do artigo 67º do CIRC.

Nestes termos e nos mais que serão doutamente supridos por Vossas Excelências, deverá ser dado 
provimento ao presente recurso e reafirmada a legalidade da liquidação de IRC impugnada.

II  - Em contra alegações, a entidade recorrida veio a concluir da seguinte forma:
A) O presente recurso vem interposto da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela 

que julgou totalmente procedente a impugnação.
B) Em tal decisão, reconheceu o tribunal a quo que nos autos foi produzida prova susceptível de 

permitir a conclusão segundo a qual “não é condição de aplicação do regime de neutralidade fiscal 
a atribuição formal ao sócio da sociedade cindida de partes representativas ou participações da(s) 
sociedade(s) beneficiária(s)’, sendo “irrelevante, para os efeitos da discussão, que haja uma atribuição 
formal de participação social, uma vez que, dentro da esfera jurídica do accionista, apenas existe uma 
transferência de participações entre as sociedades de que é dono e não um aumento do valor dessa 
mesma participação em virtude da operação de cisão/fusão”.

C) Para a Fazenda Pública, contudo, a entrega de acções da sociedade beneficiária ao sócio da 
sociedade contribuidora é sempre exigível, ainda que este detenha ambas a 100%, sob pena de “a 
operação não se integrar no elenco das previsões constantes do artigo 67º do CIRC”, isto é, se não se 
subsumir a uma das especificas características legais aí enunciadas.

D) Entende, contudo, a recorrida que a decisão de que vem interposto o presente recurso não 
merece qualquer censura, não lhe sendo imputável qualquer erro de julgamento de facto ou de direito: 
na opinião da recorrida, a mesma encontra -se em conformidade com as exigências de fundamentação 
impostas pelo artigo 123º do CPPT e pelos n.º 2 e 3 do artigo 659º do CPC, ou, bem assim, qualquer 
nulidade das previstas no artigo 125º do CPPT e no artigo 668º do CPC.

E) Com efeito, ao contrário do que propugna o digníssimo Representante da Fazenda Pública e em 
linha com o decidido pelo Tribunal a quo, o Código do IRC permite a operação pela qual uma socie-
dade vê destacada parte do seu património que depois é fundida ou incorporada numa outra sociedade 
 - operação que se denomina de cisão -fusão, mesmo quando não são atribuídas acções da sociedade 
beneficiária ao sócio da sociedade contribuidora, porque este as detém a ambas a 100%, o que tomaria 
redundante e inútil, em qualquer plano, a referida atribuição.

F) Com efeito, na parte em que se refere às fusões e às cisões, o art.º 67º do Código do IRC mais 
não faz do que reproduzir os tipos previstos no CSC, exigindo, no fundo, como condição da aplica-
bilidade do regime da neutralidade, que estejamos em presença de operações válidas na perspectiva 
da lei societária, e também neste plano não há qualquer obstáculo a que o dito regime seja aplicado à 
operação sub judice, uma vez que ela, à face do CSC, é indubitavelmente válida.

G) De qualquer forma, a atribuição de acções ao sócio da sociedade cindida não pode constitui um 
verdadeiro requisito da aplicação do regime de neutralidade fiscal, como quer a Administração fiscal.

H) A não verificação dessa atribuição em nada influi no objectivo de diferimento da tributação 
que constitui um dos vértices fundamentais da estrutura do regime de neutralidade fiscal.

I) Os pressupostos e os fins da neutralidade fiscal consignados nos art.ºs 67º e seguintes do Có-
digo do IRC não saem minimamente beliscados da operação de cisão -fusão em apreço, sem que tenha 
ocorrido emissão de novas acções.

J) Se, na verdade, a UNICER ÁGUAS vier, depois da cisão -fusão em apreço, a vender a sua 
participação na VMPS Aguas e Turismo (sociedade beneficiária), o resultado fiscal será exactamente 
o mesmo que se verificaria se tivesse obtido mais algumas acções desta última sociedade por força da 
referida operação, uma vez que, em qualquer hipótese, antes e depois, sempre deteve a integralidade 
do respectivo capital, cujo valor contabilístico não sofreu qualquer alteração.

K) Do ponto de vista fiscal, na verdade  - e para efeitos do apuramento de eventuais mais -valias  -, 
tendo em conta que se trata de uma participação a 100%, tanto faz vender por 10 000 um lote de 100 
acções com o valor contabilístico de 500, como vender pelo mesmo preço um lote de 110 acções a que 
corresponde o mesmo valor contabilístico de 500.

L) A título complementar, verifica -se que, subjacente à tese propugnada pela Administração fiscal, 
está uma violação clamorosa dos princípios da capacidade contributiva e da proporcionalidade, pois 
numa operação em que não se verifica, demonstradamente, qualquer criação de valor, em que Unicer 
Águas mantém na sua esfera, em todos os momentos, os mesmos activos (nem mais nem menos) com 
os mesmos custos de aquisição originários, é manifestamente desproporcionado exigir correcções que 
ultrapassam os € 35.000.000,00.

M) O entendimento da Fazenda Pública decorre de uma interpretação formalista e errada da lei, em 
desprezo pela sua teleologia, aportando a uma tributação absurda e integralmente desligada do respeito 
pela capacidade contributiva. E foram justamente estes dois resultados inaceitáveis que determinaram 
acertadamente a decisão recorrida.
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III. O MP emitiu parecer constante de fls. 763/764, no qual se pronuncia pela manutenção da 
decisão recorrida.

IV. Colhidos os vistos legais, cabe decidir.
V. Com interesse para a decisão foram dados como provados em 1ª instância os seguintes fac-

tos:
1º). Em Março de 2002, a Unicer Águas, S.A. doravante apenas Unicer Águas, sociedade que 

integra o Grupo Unicer, adquiriu ao Grupo Jerónimo Martins um conjunto de participações sociais, entre 
as quais a sociedade VMFS  - Engarrafamento e Distribuição de Bebidas, SA. (doravante VMPSE), a 
sociedade Vidago Melgaço & Pedras Salgadas, S.A (doravante apenas VM&PS), a sociedade SOVIPE 
 - Sociedade de Desenvolvimento Turístico de Vidago e Pedras Salgadas, S.A (doravante apenas SO-
VIPE) e a sociedade Sete Fontes Sociedade de Exploração e Comercialização de Águas de Nascente 
e Minerais, S.A., doravante apenas SETE FONTES;

2º). Em 2003 o GRUPO UNICER promoveu um processo de reorganização da sua estrutura 
societária, nos seguintes moldes:

a. a cisão (cisão -fusão) da VMPSE por destaque de diversas unidades económicas que foram 
incorporadas na SOVIPE e na UNICER AGUAS;

b. a cisão (cisão -fusão) da VM&PS, através de destaque de unidades económicas que igualmente 
foram incorporadas na SOVIPE e na UNICER ÁGUAS;

c. a fusão por incorporação na UNICER ÁGUAS da SETE FONTES;
3º). Por efeito das operações identificadas:
a. a VMPSE passou a adoptar a designação social VMFS DISTRIBUIÇÃO DE BEBI-

DAS, S.A;
b. a VM&PS passou a adoptar a designação social VMPS IMOBILIARIA, S.A. (impugnante) e
c. a SOVIPE passou a adoptar a designação social VMPS — ÁGUAS E TURISMO, S.A.;
4º). Ainda por efeito daquelas operações:
a. VMPS DISTRIBUIÇAO passou a exercer a actividade de comercialização, através da rede de 

distribuição retalhista, de água com gás e de água lisa;
b. A VMPS IMOBILIARIA, ora impugnante, passou a exercer a actividade de titularidade e 

gestão dos activos imobiliários não afectos à actividade de produção de água com gás e à actividade 
de turismo a esta associada;

c. a VMPS ÁGUAS E TURISMO, passou a exercer a actividade de produção de água com gás 
e a actividade de turismo.

5º). As referidas operações foram efectuadas nos termos das disposições aplicáveis do Código das 
Sociedades Comerciais e tendo em conta os artigos 67º e ss do CIRC, sem que se tenha verificado qual-
quer alteração do capital das sociedades cindidas e das sociedades beneficiárias (ou incorporantes);

6º). Em 27/11/2003, a UNICER ÁGUAS dirigiu ao Director Geral dos Impostos um pedido de 
informação vinculativa em que colocava duas questões (Doc. n.º 5 da PI, cujo conteúdo se dá por 
integralmente reproduzido)

a. a primeira questão tinha como objecto saber se, em virtude das operações mencionadas, de-
veria ter lugar alguma correcção do valor fiscal correspondente às sociedades cindidas, na esfera do 
respectivo accionista;

b. com a segunda pretendia -se averiguar se, por causa das mesmas operações, deveria ter lugar 
qualquer modificação do valor fiscal correspondente às sociedades beneficiárias, igualmente na esfera 
dos respectivos sócios.

7º). A resposta ao citado pedido foi notificada à requerente através oficio 7143, de 26/3/2007, em 
que a Direcção de Serviços do IRC sancionou o entendimento segundo o qual as als. a) e b) do n.º 2 do 
artigo 67º do CIRC exigem sempre, como condição da aplicabilidade do regime de neutralidade, que as 
operações de cisão comportem a atribuição aos sócios das sociedades cindidas de partes representativas 
do capital social das sociedades beneficiárias, o que não teria acontecido nas operações em referência 
— cfr. Doc. n.º 6 da PI, que aqui se dá por reproduzido;

8º). Por esse facto, esclareceu aquela Direcção de Serviços, deverá considerar -se que as sociedades 
contribuidoras transmitiram os activos destacados ao correspondente valor de mercado, sendo necessário 
apurar as mais -valias ou menos -valias eventualmente realizadas, nos termos do artigo 43º do CIRC;

9º). Quanto às sociedades beneficiárias  - por idêntica razão, esclareceu  - deverá considerar -se que 
as mesmas experimentaram uma variação patrimonial positiva, que concorre para a determinação do 
respectivo lucro tributável nos termos dos nºs 1 e 2 do artigo 21º do CIRC;

10º). Finalmente, entendeu a Direcção daqueles Serviços que não haverá lugar a qualquer correcção 
dos valores por que se encontravam registadas, na esfera dos respectivos sócios, as partes representativas 
do capital social das sociedades cindidas e das sociedades beneficiárias;

11º). A sociedade VMPS - Imobiliária, S.A (anteriormente designada Vidago Melgaço & Pedras 
Salgadas, S.A e aqui Impugnante) foi objecto de uma acção inspectiva, levada a efeito pela Divisão 
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de Inspecção Tributária III da Direcção de Finanças do Porto, referente a IRC (parcial) e que incidiu 
no exercício de 2003;

12º). Dá -se aqui por reproduzido o Relatório de Inspecção datado de 14/5/2008, com o seguinte 
destaque: “(...) A partir de 1 de Janeiro de 2003 (o sujeito passivo, aqui Impugnante) é tributado em 
IRC, pelo regime geral de tributação, relativamente ao exercício da actividade “compra e venda de 
bens imóveis e desenvolvimento e promoção de quaisquer actividades imobiliárias, enquadrado em 
sede de IVA, no regime normal de periodicidade mensal. // No entanto é de referir que na data men-
cionada ocorreu uma reestruturação do Grupo Unicer, através de operações de cisão -fusão (...) e que 
a VMPS imobiliária S.A até aquela data denominada Vidago Melgaço & Pedras Salgadas, SA, tinha 
como principal actividade a comercialização de água em estado bruto (...),// III Descrição dos factos 
e fundamentos das correcções meramente aritméticas//

A) Enquadramento da operação de reestruturação// (...) às operações de cisão -fusão descritas 
não é aplicável o regime de neutralidade fiscal, previsto nos artº 67º e seguintes do código do IRC, 
dado que nos termos das alíneas a) e b) do n.º 2 do referido artº 67º, exige -se sempre “a atribuição aos 
sócios de partes representativas de capital social das sociedades beneficiárias”. Com efeito, verifica -se 
que, contrariamente ao que sucedeu para a fusão, dado o disposto na alínea c) do n.º 1 do artº. 67º 
do código do IRC, o legislador não previu para a hipótese de cisão -fusão a situação de a sociedade 
beneficiária ser detentora da totalidade das partes representativas do capital social da sociedade 
cindida, caso em que não se verificava essa relação de troca de participações (cfr artigos 120º e 116º 
do Código das Sociedades Comerciais).// Afastando -se, assim, a contrario, do âmbito de aplicação 
deste regime as operações que não verifiquem este requisito, sendo para tanto indiferente o facto das 
operações apenas envolverem empresas pertencentes a um mesmo grupo.!! Ora, de acordo com o ex-
pressamente referido no Relatório do Revisor Oficial de Contas bem como da analise à contabilidade 
das empresas envolvidas, designadamente os balancetes a 31/12/2002 e os lançamentos contabilísticos 
relativos à cisão -fusão, que constam em papéis de trabalho, constata -se não ter existido qualquer troca 
de partes representativas de capital social.// Da análise dos quadros resumo dos balanços das empresas 
cindidas, antes e após as operações cisão -fusão e respectivas transmissões para a Unicer Águas, SA e 
VMPS — Águas e Turismo, S.A., que constam em anexo 1, fls. 1 a 2, verifica -se que: // i) Nas sociedade 
cindidas ocorreu redução da situação liquida por montante correspondente ao valor contabilístico do 
património destacado com redução do capital próprio por redução de reservas de reavaliação, reservas 
legais e resultados transitados, mantendo -se inalterado o capital social;// ii) e que do mesmo modo, 
as incorporações patrimoniais nas sociedades incorporantes, consistiu no correspondente aumento do 
capital próprio, designadamente reservas de reavaliação, reservas legais e resultado transitados, sem 
qualquer aumento do capital social. // (...) Assim, e constatando -se que nas operações de cisão -fusão 
descritas não se verificou qualquer relação de troca de participações, conclui -se que as mesmas não 
podem beneficiar do regime especial previsto nos art. 68.º e seguintes do código IRC, até porque o 
resultado final alcançado pelas operações é diferente do que se verificaria se as operações de cisão/
fusão tivessem sido realizadas separadamente e nos termos do art.º 67º do Código IRC.//

B) Regime aplicável à operação em apreço. Apuramento das mais e menos valias fiscais//O re-
gime estabelecido pelos art. 67.º e seguintes do Código do IRC apresenta -se explicitamente como um 
“regime especial» (Cfr. epigrafe da subsecção IV), o que implica que no caso de uma dada operação 
não se enquadrar no respectivo âmbito especifico de aplicação, a mesma se submeterá ao regime geral 
de tributação. // Como consequência e no que respeita à transferência do património das respectivas 
sociedades cindidas, designadamente o sujeito passivo em análise, a transmissão dos bens deverá fazer-
-se pelo valor de mercado, à data das operações, nos termos do n.º 3 alínea d) do art.º 43.º Código do 
IRC, apurando -se as mais ou menos valias correspondentes. //Nesta conformidade, foram promovidas 
avaliações, (anexo 2, fls. 1 a 85, sendo que as fls. 38 a 45 estão repetidas), dos bens transmitidos pelo 
sujeito passivo VMPS - Imobiliária, S.A. (VM&PS, S.A), através dos respectivos Serviços de Finanças, 
para determinação do valor de mercado, à data da cisão, 1 de Janeiro de 2003. Em consequência foi 
apurado o montante de € 10.612.237,43, como saldo das mais e menos valias fiscais realizadas, nos 
termos do n.º 3 alínea d) do artº 43º do Código IRC, conforme mapa de apuramento que se junta em 
anexo 3, fls. 1 a 8;

13º). Dão -se aqui por reproduzidas as avaliações levadas a cabo pelos Serviços de Finanças dos 
bens imóveis transmitidos pela Impugnante, à data da cisão (1/1/2003), que constam do anexo 2 do 
Relatório, de fls. 1 a 85;

14º). Em consequência, e em data que não se pôde apurar, a Impugnante foi notificada da liqui-
dação n.º 20088310033376, relativa a IRC e respectivos juros compensatórios do ano de 2003, da qual 
decorre um saldo a pagar no valor global de 2.150.787,37€.

VI. A questão a conhecer no recurso é a seguinte: uma vez que na referida cisão -fusão não existiu 
atribuição aos sócios da sociedade cindida de partes representativas do capital da sociedade benefi-
ciária, tal operação é ou não susceptível de beneficiar do regime especial constante dos artigos 67º e 
seguintes do CIRC?
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VI.1. A recorrente Fazenda Pública entende que não, uma vez que, para efeitos da aplicação do 
regime de neutralidade fiscal, a fusão -cisão deve estar contemplada na enumeração taxativa do n.º 2 
do artigo 67º CIRC e observar os requisitos aí previstos.

Se a operação não se integrar no elenco das previsões constantes do artigo 67º, isso implica que 
não pode beneficiar do regime de neutralidade fiscal.

Ora, resulta das definições constantes das alíneas a) e b) do n.º 2 do artigo 67º do CIRC, que a 
atribuição aos sócios de partes representativas do capital é pressuposto básico da configuração da cisão 
enquanto operação susceptível de qualificação para efeitos do regime especial constante dos artigos 67º 
e seguintes do CIRC.

Assim, configurando este regime, um verdadeiro beneficio fiscal, estabelecendo uma excepção 
ao regime geral de tributação, a interpretação dos preceitos em que se funda não é susceptível de in-
tegração analógica, nem consente que seja aplicado a operações que não se subsumem às situações 
taxativamente previstas na lei.

VI.2. A recorrida, por sua vez, entende que o Código do IRC permite a operação pela qual uma 
sociedade vê destacada parte do seu património que depois é fundida ou incorporada numa outra socie-
dade  - operação que se denomina de cisão -fusão, mesmo quando não são atribuídas acções da sociedade 
beneficiária ao sócio da sociedade contribuidora, porque este as detém a ambas a 100%, o que tornaria 
redundante e inútil, em qualquer plano, a referida atribuição.

Com efeito, na parte em que se refere às fusões e às cisões, o art.º 67º do Código do IRC mais não 
faz do que reproduzir os tipos previstos no CSC, exigindo, no fundo, como condição da aplicabilidade 
do regime da neutralidade, que estejamos em presença de operações válidas na perspectiva da lei so-
cietária, e também neste plano não há qualquer obstáculo a que o dito regime seja aplicado à operação 
sub judice, uma vez que ela, à face do CSC, é indubitavelmente válida.

Por outro lado, a não verificação dessa atribuição em nada influi no objectivo de diferimento da 
tributação que constitui um dos vértices fundamentais da estrutura do regime de neutralidade fiscal, 
pois que os pressupostos e os fins da neutralidade fiscal consignados nos art.ºs 67º e seguintes do Có-
digo do IRC não saem minimamente beliscados da operação de cisão -fusão em apreço, sem que tenha 
ocorrido emissão de novas acções.

A tese propugnada pela Administração fiscal, constitui uma violação clamorosa dos princípios 
da capacidade contributiva e da proporcionalidade, pois numa operação em que não se verifica, de-
monstradamente, qualquer criação de valor, pois que Unicer Águas mantém na sua esfera, em todos 
os momentos, os mesmos activos com os mesmos custos de aquisição originários, é manifestamente 
desproporcionado exigir correcções que ultrapassam os € 35.000.000,00.

Vejamos então qual das teses, em nosso entendimento, colhe o apoio legal.
VI.3. O artº 68º do CIRC (a que hoje equivale o artº 73º, n.º 2, alínea a) do mesmo diploma, na 

redacção dada pelo DL n.º 159/2009, de 13 de Julho que alterou e republicou o mesmo Código), esta-
belecia nos seus nºs 2, alínea a) e 7, respectivamente, o seguinte:

“2 – Considera -se cisão a operação pela qual:
a) Uma sociedade (sociedade cindida) destaca um ou mais ramos da sua actividade, mantendo 

pelo menos um dos ramos de actividade, para com eles constituir outras sociedades (sociedades be-
neficiárias) ou para os fundir com sociedades já existentes, mediante a atribuição aos seus sócios de 
partes representativas do capital social destas últimas sociedades e, eventualmente, de uma quantia em 
dinheiro que não exceda 10% do valor nominal ou, na falta de valor nominal, do valor contabilístico 
equivalente ao nominal das participações que lhes sejam atribuídas;”

7  - O regime especial estatuído na presente subsecção aplica -se às operações de fusão e cisão de 
sociedades e de entrada de activos, tal como são definidas nos nºs 1 a 3, em que intervenham:

a) Sociedades com sede ou direcção efectiva em território português sujeitas e não isentas de 
IRC, cujo lucro tributável não seja determinado pelo regime simplificado;”

Temos então que a “cisão” de sociedades constitui uma operação pela qual uma sociedade separa 
do seu património alguns ou a totalidade dos seus elementos activos ou passivos para os integrar:

a) noutra ou noutras sociedades já constituídas;
b) noutra ou noutras sociedades a constituir.
Trata -se aqui de um figura jurídica prevista nas alíneas a) e c) do artº 118º do Código das Socie-

dades Comerciais e também no artº 2º, alínea b) da Directiva 90/434/CEE, do Conselho de 23 de Junho 
de 1990, que estabelecem, respectivamente o seguinte:

“1. É permitido a uma sociedade:
a) Destacar parte do seu património para com ela constituir outra sociedade;
b) Dissolver -se e dividir o seu património, sendo cada uma das partes resultantes destinada a 

constituir nova sociedade;
c) Destacar partes do seu património ou dissolver -se, dividindo o seu património em duas ou mais 

partes, para as fundir com sociedades já existentes ou com partes do património de outras sociedades, 
separadas por idênticos processos e com igual finalidade.
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2. As sociedades resultantes da cisão podem ser de tipo diferente do da sociedade cindida “.
“Para efeitos da presente Directiva, entende -se por.
«Cisão»: a operação pela qual uma sociedade transfere, na sequência e por ocasião da sua 

dissolução sem liquidação, o conjunto do activo e do passivo que integra o seu património para duas 
ou mais sociedades já existentes ou novas, mediante a atribuição aos seus sócios, de acordo com uma 
regra de proporcionalidade, de títulos representativos do capital social das sociedades beneficiárias 
da entrada, e, eventualmente, de uma quantia em dinheiro não superior a 10 % do valor nominal ou, 
na ausência de valor nominal, do valor contabilístico desses títulos”.

Os elementos essenciais da cisão são os seguintes: (1)
a) Negócio jurídico de cisão,
b) Transmissão de bens determinados ou, no caso de cisão total, do património a título universal 

“pro quota”;
c) Manutenção da garantia patrimonial os credores;
d) Contraprestação em acções ou noutros títulos de participação social.
Por sua vez, constituem modalidades da cisão as seguintes:
a) cisão simples  - em que se destaca parte do património de uma sociedade para com ela se 

constituir outra sociedade;
b) cisão -dissolução  - em que se dissolve e divide o património de uma sociedade, sendo cada 

uma das partes resultantes destinadas a constituir uma nova sociedade;
c) cisão -fusão  - em que se destacam ou dissolvem partes do património, dividindo o património 

em duas ou mais partes, para as fundir com sociedade já existentes ou com partes do património de 
outras sociedades separadas por idênticos processos e com igual finalidade.

No caso dos autos, em face do n.º 2º b. do probatório, estamos perante uma cisão -fusão, uma vez 
que da VM&PS, foram destacadas unidades económicas que igualmente foram incorporadas na SOVIPE 
e na UNICER ÁGUAS, sendo certo que se exige que as partes de património objecto de transmissão 
mereçam sempre a consideração própria como ramo de actividade, enquanto conjunto de elementos que 
constituem, do ponto de vista organizacional, uma unidade económica autónoma, isto é, um conjunto 
de elementos capaz de funcionar pelos seus próprios meios. (2)

Então estão verificados os requisitos previstos no citado artº 67º, n.º 2, alínea a) do CIRC, salvo 
o da atribuição aos sócios da sociedade cindida de participações na sociedade beneficiária.

Será que esta atribuição constitui requisito para aplicação do regime de neutralidade fiscal cons-
tante dos artºs 67º a 72º do CIRC (hoje artºs 72º a 79º)?

Vejamos.
VI.4. No Relatório de Inspecção parcialmente transcrito no facto 12º do probatório ficou escrito 

que “às operações de cisão -fusão descritas não é aplicável o regime de neutralidade fiscal, previsto 
nos artº 67º e seguintes do código do IRC, dado que nos termos das alíneas a) e b) do n.º 2 do refe-
rido artº 67º, exige -se sempre “a atribuição aos sócios de partes representativas de capital social das 
sociedades beneficiárias”. Com efeito, verifica -se que, contrariamente ao que sucedeu para a fusão, 
dado o disposto na alínea c) do n.º 1 do artº. 67º do código do IRC, o legislador não previu para a 
hipótese de cisão -fusão a situação de a sociedade beneficiária ser detentora da totalidade das partes 
representativas do capital social da sociedade cindida, caso em que não se verificava essa relação de 
troca de participações (cfr artigos 120º e 116º do Código das Sociedades Comerciais)”.

Será assim?
VI.5. Na redacção inicial do CIRC, aprovado pelo DL n.º 442 -B/88, de 30 de Novembro, o artº 62º, 

n.º 1, estabelecia o seguinte:
1  - À fusão e cisão de sociedades com sede ou direcção efectiva em território português é aplicável 

o regime estabelecido neste artigo desde que se verifiquem as seguintes condições:
a) A sociedade para a qual é transmitido o património das sociedades fundidas ou cindidas tenha 

sede ou direcção efectiva naquele território;
b) Os elementos patrimoniais activos e passivo objecto de transmissão sejam inscritos na contabi-

lidade da sociedade mencionada na alínea anterior com os mesmos valores que tinham na contabilidade 
das sociedades fundidas ou cindidas;

c) Os valores referidos na alínea anterior sejam os que resultam da aplicação das disposições 
deste Código ou de reavaliações feitas ao abrigo de legislação de carácter fiscal.

O Decreto -Lei n.º 123/91, de 2 de Julho, veio aditar ao mesmo artigo o n.º 7, que passou a esta-
belecer o seguinte:

“É equiparada à fusão a operação pela qual uma sociedade transfere o conjunto do activo e do 
passivo que integra o seu património para a sociedade detentora dos títulos representativos do seu 
capital social”.

Por sua vez, o Decreto -Lei n.º 198/2001, de 3 de Julho, que procedeu à revisão do CIRC, manteve 
no artº 67º, n.º 1 a mesma redacção do artº 62º transcrito, mantendo também a redacção do n.º 7.



2387

O Decreto -Lei n.º 221/2001, de 7 de Agosto, deu nova redacção aos nºs 1 e 2 do artº 67º, os quais 
ficaram com a seguinte redacção:

1  - Considera -se fusão a operação pela qual se realiza:
a) A transferência global do património de uma ou mais sociedades (sociedades fundidas) para 

outra sociedade já existente (sociedade beneficiária) e a atribuição aos sócios daquelas de partes 
representativas do capital social da beneficiária e, eventualmente, de quantias em dinheiro que não 
excedam 10% do valor nominal ou, na falta de valor nominal, do valor contabilístico equivalente ao 
nominal das participações que lhes forem atribuídas;

b) A constituição de uma nova sociedade (sociedade beneficiária), para a qual se transferem 
globalmente os patrimónios de duas ou mais sociedades (sociedades fundidas), sendo aos sócios destas 
atribuídas partes representativas do capital social da nova sociedade e, eventualmente, de quantias em 
dinheiro que não excedam 10% do valor nominal ou, na falta de valor nominal, do valor contabilístico 
equivalente ao nominal das participações que lhes forem atribuídas;

c) A operação pela qual uma sociedade (sociedade fundida) transfere o conjunto do activo e do 
passivo que integra o seu património para a sociedade (sociedade beneficiária) detentora da totalidade 
das partes representativas do seu capital social.

2  - Considera -se cisão a operação pela qual:
a) Uma sociedade (sociedade cindida) destaca uma ou mais partes do seu património para com 

elas constituir outras sociedades (sociedades beneficiárias) ou para as fundir com sociedades já exis-
tentes, mediante a atribuição aos seus sócios de partes representativas do capital social destas últimas 
sociedades e, eventualmente, de uma quantia em dinheiro que não exceda 10% do valor nominal ou, 
na falta de valor nominal, do valor contabilístico equivalente ao nominal das participações que lhes 
forem atribuídas;

b) Uma sociedade (sociedade cindida) é dissolvida e dividido o seu património em duas ou mais 
partes, sendo cada uma delas destinada a constituir um nova sociedade (sociedade beneficiária) ou a 
ser fundida com sociedades já existentes ou com partes do património de outras sociedades, separadas 
por idênticos processos e com igual finalidade, mediante a atribuição aos seus sócios de partes repre-
sentativas do capital social destas últimas sociedades e, eventualmente, de uma quantia em dinheiro 
que não exceda 10% do valor nominal ou, na falta de valor nominal, do valor contabilístico equivalente 
ao nominal das participações que lhes forem atribuídas”.

É esta também a redacção do artº 73º do CIRC (equivalente aquele artº 67º), após a revisão do 
mesmo Código pelo Decreto -Lei n.º 159/2009, de 13 de Julho.

VI.6. Pelo que ficou dito, até à alteração operada pelo Decreto -Lei n.º 132/92 no artº 67º, nem 
relativamente às sociedades fundidas, nem relativamente às sociedades cindidas, se relevava o facto 
de, eventualmente, as sociedades beneficiárias serem detentoras da totalidade do capital das sociedades 
fundidas ou cindidas.

Foi este diploma que, ao aditar o n.º 7, veio determinar que: “É equiparada à fusão a operação 
pela qual uma sociedade transfere o conjunto do activo e do passivo que integra o seu património para 
a sociedade detentora da totalidade dos títulos representativos do seu capital social”.

Todavia, quanto à cisão de sociedades, não existe norma expressa equivalente àquela, nem existe 
também nenhuma norma que mande aplicar à cisão o disposto no mesmo n.º 7.

Será então que o legislador quis, neste caso, afastar o regime de neutralidade quando, num caso 
como o dos autos, não houvesse atribuição de participações?

VI.7. No n.º 11 do Decreto Preambular que aprovou o CIRC — Decreto -Lei n.º 442 -B/88  -, 
escreveu -se o seguinte:

“Outra área em que se faz sentir a necessidade de a fiscalidade adoptar uma postura de neutrali-
dade é a que se relaciona com as fusões e cisões de empresas. É que a reorganização e o fortalecimento 
do tecido empresarial não devem ser dificultados, mas antes incentivados, pelo que, reflectindo, em 
termos gerais, o consenso que ao nível da CEE, tem vindo a ganhar corpo neste domínio, criam -se 
condições para que aquelas operações não encontrem qualquer obstáculo fiscal à sua efectivação 
desde que, pela forma como se processam, esteja garantido que apenas visam um adequado redimen-
sionamento das unidades económicas.”

Por sua vez, o Decreto -Lei n.º 123/92, de 2 de Julho, que veio alterar o regime das fusões e cisões, 
na sequência da Directiva 90/434/CEE, de 23.07.1990, manteve este entendimento quando se escreveu 
no respectivo Preâmbulo: “Quanto à Directiva sobre fusões e cisões são preocupações de neutralidade 
fiscal que norteiam as disposições constantes da mesma e que já haviam sido acolhidas no CIR, quanto 
às fusões e cisões entre sociedades residentes em território português.

Assim, no essencial, estende -se às fusões e cisões entre sociedades de diferentes Estados -membros 
das Comunidades Europeias o regime que já estava estabelecido para as fusões e cisões internas.”

A Directiva 90/434/CEE, acima referida, vincou também nos seus considerandos iniciais que “as 
fusões, as cisões, as entradas de activos e as permutas de acções entre sociedades de Estados -membros 
diferentes podem ser necessárias para criar, na Comunidade, condições análogas às de um mercado 
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interno e assegurar deste modo a realização e o bom funcionamento do mercado comum; que essas 
operações não devem ser entravadas por restrições, desvantagens ou distorções especiais resultantes 
das disposições fiscais dos Estados -membros; que importa, por conseguinte, instaurar, para essas 
operações, regras fiscais neutras relativamente à concorrência, a fim de permitir que as empresas se 
adaptem às exigências do mercado comum, aumentem a sua produtividade e reforcem a sua posição 
concorrencial no plano internacional”.

E refere -se ainda na mesma Directiva que o regime fiscal comum deve evitar a tributação das 
fusões, cisões, entradas de activos e permutas de acções, salvaguardando os interesses financeiros do 
Estado da sociedade contribuidora ou adquirida, já que o resultado das operações de fusão, cisão e 
entradas de activos será normalmente quer a transformação da sociedade contribuidora em estabeleci-
mento estável da sociedade beneficiária da entrada quer a afectação dos activos a um estabelecimento 
estável desta última sociedade.

E, assim, o regime de adiamento, até à sua realização efectiva, da tributação das mais -valias 
relativas aos bens transferidos, aplicado aos bens que estejam afectos a esse estabelecimento estável, 
permite evitar a tributação das mais -valias correspondentes, garantindo ao mesmo tempo a sua tributação 
posterior pelo Estado da sociedade contribuidora, no momento da sua realização.

Por outro lado, a atribuição, aos sócios da sociedade contribuidora, de títulos da sociedade bene-
ficiária ou adquirente não deve, por si só, originar qualquer tributação desses sócios.

Significa isto então que essas operações não devem ser entravadas por restrições, desvantagens ou 
distorções especiais resultantes das disposições fiscais dos Estados -membros, a fim de não prejudicar 
a concorrência e permitir o regular funcionamento de um saudável mercado interno.

VI.8. No caso dos autos está provado que a cisão operada na recorrida teve por objecto a reorga-
nização da estrutura societária do GRUPO UNICER (v. factos 2º a 5º do probatório).

Ora, sendo certo que existiu transferência de património da sociedade cindida para a beneficiária, 
sem aumento de capital nesta e diminuição de capital naquela, a verdade é que, como resulta do Relatório 
de Inspecção (v. facto 12º do probatório), o património foi destacado pelo seu valor contabilístico, e 
registado com o mesmo valor na sociedade beneficiária.

De acordo com o n.º 3 do artº 68º do CIRC, em vigor à data dos factos, é condição da aplicação 
do regime especial de neutralidade fiscal que os elementos patrimoniais objecto de transferência mante-
nham os mesmos valores que tinham na sociedade fundida ou cindida antes da realização da respectiva 
operação, situação que ocorre nos autos.

Acresce ainda que, a entender -se a ocorrência de uma diminuição de capital na sociedade cin-
dida e a um aumento de capital na sociedade beneficiária, também esta situação estaria coberta pelo 
artigo citado, n.º 6, onde se estabelece que quando a sociedade beneficiária detém uma participação 
no capital da sociedade fundida ou cindida, não concorre para a formação do lucro tributável a mais 
valia ou a menos -valia eventualmente resultante da anulação das partes de capital detidas naquelas 
sociedades em consequência da fusão ou da cisão.

Ora, se assim é quando há participação em parte do capital da cindida, por maioria de razão há -de 
tal ocorrer quando a beneficiária detém a totalidade do capital social da cindida.

Quer isto então dizer que, num caso como o dos autos, não constitui requisito da neutralidade fiscal 
na cisão -fusão, a atribuição aos sócios de participações sociais, até porque a sociedade beneficiária não 
teve qualquer mais valia com a transferência de parte do património da cindida para si, uma vez que 
este ficou com o mesmo valor contabilístico que tinha naquela.

Assim, a sociedade beneficiária verá diferida para mais tarde a tributação por eventuais mais -valias 
ou outros ganhos sujeitos a imposto decorrentes da operação de cisão -fusão.

O entendimento que se deixou expresso, no sentido de que a atribuição de participações aos 
sócios da sociedade cindida ou beneficiária não constitui requisito da neutralidade fiscal, sendo antes 
estabelecida em beneficio dos sócios, tem apoio na Directiva n.º 75/855/CEE, de 9 de Outubro de 1978, 
cujo artº 10º, estabelece:

“1. Relativamente a cada uma das sociedades participantes na fusão, um ou mais peritos indepen-
dentes destas, designados ou reconhecidos por uma autoridade judicial ou administrativa, examinarão 
o projecto de fusão eredigirão um relatório escrito, destinado aos accionistas. Contudo, a legislação 
de um Estado -membro pode prever a nomeação de um ou de vários peritos independentes para todas 
as sociedades participantes na fusão, se esta nomeação for feita por uma autoridade judicial ou admi-
nistrativa, a pedido conjunto das sociedades. Estes peritos podem ser pessoas singulares ou colectivas 
ou sociedades, conforme dispuser a legislação de cada Estado -membro.

2. No relatório mencionado no n.º 1, os peritos devem sempre declarar se, em sua opinião, a 
relação de troca de acções é justa e razoável. Esta declaração deve, pelo menos:

a) Indicar o método ou os métodos seguidos para a determinação da relação de troca pro-
posta;
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b) Indicar se tal ou tais métodos são adequados ao caso concreto e mencionar os valores a que 
cada um desses métodos conduz, emitindo parecer sobre a importância relativa concedida a esses 
métodos na determinação do valor fixado”.

Comentando esta disposição escreveu Carlos Baptista Lobo  - Fiscalidade, nºs 26/27, pág. 33:
“Este preceito visa a protecção dos accionistas face às decisões da sociedade que se decidiu 

fundir. Sendo essencialmente dirigido à defesa dos accionistas minoritários, este preceito é útil para a 
compreensão do processo de fusão. Efectivamente, as participações sociais das sociedades beneficiárias 
correspondem à quota -parte que caberia ao accionista em caso de liquidação.

...É, portanto, neste enquadramento que se deve entender a posição dos sócios da sociedade fun-
dida. De facto, tal como os credores e terceiros, os sócios devem ver a sua posição protegida face às 
decisões da sociedade cindida. E por essa razão que a Terceira Directiva refere explicitamente o seu 
objectivo fundamental: “protecção dos interesses dos sócios e terceiros”, prevendo que os sócios devam 
ser adequadamente informados (tendo o projecto de fusão um papel fundamental nesta matéria).

…No entanto, ainda não satisfeito, o legislador comunitário impôs a elaboração de relatórios 
adicionais, elaborados por peritos independentes. A função destes relatórios é determinar de forma 
objectiva e precisa se os accionistas ficam salvaguardados de forma justa e equitativa relativamente 
às participações sociais da sociedade beneficiária, atendendo aos activos e passivos que lhe são 
transferidos pela sociedade absorvida.”

Ainda sobre esta questão, escreve Joana Vasconcelos — A cisão de sociedades, pág. 20:
“Em resultado da atribuição directa das participações que caracteriza a cisão, os sócios da 

sociedade cindida participam no capital de todas as sociedades beneficiárias, nos precisos termos em 
que o faziam naquela, sendo a conservação da sua participação social originária garantida pela ade-
quação da relação de troca (proporcionalidade quantitativa) e pela regra da repartição proporcional 
das referidas participações (proporcionalidade qualitativa), podendo esta, todavia, ser afastada de 
modo a permitir a distribuição dos próprios sócios ou de grupos de sócios pelas diversas sociedades 
beneficiárias, segundo combinações e equilíbrios diversos da composição originária da sociedade 
cindida”.

Ora, quando alguma das sociedades intervenientes na fusão possua uma participação no capital 
da outra, determina o artº 104º, n.º 3 do CSC que “Por efeito de fusão por incorporação, a sociedade 
incorporante não recebe partes, acções ou quotas de si própria em troca de partes, acções ou quotas na 
sociedade incorporada de que sejam titulares aquela ou esta sociedade ou ainda pessoas que actuem 
em nome próprio, mas por conta de uma ou de outra dessas sociedades”. Trata -se aqui de uma das três 
limitações do respectivo poder de voto consagradas neste preceito.

Deste modo sempre que, na cisão -fusão por incorporação, a sociedade beneficiária preexistente 
detenha uma qualquer participação no capital da sociedade cindida, não receberá «partes, acções ou 
quotas de si própria» em troca de tal participação, quer se trate de cisão total, quer de cisão parcial. Trata-
-se, conforme sublinha RAUL VENTURA – Fusão, Cisão e Transformação de Sociedades, pág. 130, 
de um corolário «dos princípios gerais que regem as acções (ou quotas) próprias», justificando -se 
tal solução por um desígnio de «evitar uma duplicação fictícia de parte do património» da sociedade 
beneficiária.

Podemos então concluir que a atribuição aos sócios da sociedade contribuidora (cindida) de par-
tes representativas de capital da sociedade beneficiária não constitui um requisito que vise assegurar 
a neutralidade fiscal da operação de fusão ou cisão de sociedades, visando antes definir o que é uma 
operação de cisão e de fusão para efeitos fiscais.

Na verdade, os requisitos da cisão e da fusão para efeitos de neutralidade fiscal estavam fixados 
nos nºs 3 e 4 do artº 68º do CIRC, em vigor à data dos factos.

Temos então que, sendo o objectivo da lei, com a atribuição aos sócios da sociedade cindida de 
partes representativas do capital social da beneficiária, assegurar a protecção dos sócios da sociedade 
cindida e não o de assegurar a neutralidade fiscal da cisão ou fusão, essa protecção não se justifica 
nos casos em que, como sucede nos autos, a cindida é detida a 100% pela beneficiária da operação de 
cisão -fusão.

Pelo que ficou dito, improcedem as conclusões das alegações e, em consequência, o recurso.
VIII. Nestes termos e pelo exposto, nega -se provimento ao recurso.
Custas pela Fazenda Pública.

Lisboa, 20 de Dezembro de 2011 — Valente Torrão (relator) — Dulce Neto — Lino Ribeiro.

(1) Seguimos aqui Luís Manuel Teles de Menezes Leitão  - Fusão, cisão de sociedades e figuras afins, Revista Fisco 
n.º 57, Setembro de 1993, págs. 18 e segs.

(2) Processo 330/2007, Despacho de 2008.01.30 do Subdirector -Geral dos Impostos. 
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 Acórdão de 20 de Dezembro de 2011.

Assunto:

Reclamação de créditos. Hipoteca. Prioridade de registo. Terceiros. Usucapião.

Sumário:

Embora a usucapião se caracterize como sendo uma forma de aquisição originária 
e, por isso, não prejudicada pelas vicissitudes registais, a mesma não destrói os 
direitos reais menores ou os direitos de garantia a que porventura a coisa assim 
adquirida estava submetida, se a posse que deu lugar à usucapião tiver sido exercida 
já com tal restrição.

Processo n.º 889/11 -30.
Recorrente: Caixa Geral de Depósitos, SA.
Recorrido: Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Albufeira.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Casimiro Gonçalves.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

RELATÓRIO
1.1. A Caixa Geral de Depósitos, S.A. vem interpor recurso da sentença de verificação e gradua-

ção de créditos proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé, nos autos de reclamação de 
créditos que correm por apenso à execução fiscal n.º 1058200101025775 instaurada contra Prumoreal 
– Construções, S.A., por dívidas de Contribuição Autárquica dos anos de 2000, 2001 e 2002, sentença 
na qual julgou se procedente a impugnação, por parte de uma outra reclamante, da garantia derivada de 
hipoteca relativamente ao crédito reclamado pela recorrente, e em consequência se julgou inoponível 
e ineficaz em relação àquela outra credora a referida hipoteca sobre o imóvel penhorado.

1.2. A recorrente termina as alegações formulando as conclusões seguintes:
1. Vem o presente recurso interposto da douta sentença que verificou e graduou os créditos 

reclamados na execução fiscal n.º 1058200101025775 do Serviço de Finanças Faro, que a Fazenda 
Pública move contra a PRUMOREAL – CONSTRUÇÕES, SA, na parte em que julgou procedente a 
impugnação da credora/reclamante CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE ALBUFEIRA, 
CRL e em consequência julgou inoponível e ineficaz em relação a esta credora uma hipoteca sobre o 
imóvel penhorado, anteriormente registada a favor da ora Recorrente, cujo crédito acabou por ser gra-
duado em último lugar, com base na penhora que se encontra registada sob a AP. 648 de 2009/07/30. 
Salvo o devido respeito, o Mmo Juiz do Tribunal «a quo» fez uma errada interpretação e aplicação do 
Direito. Assim,

2. Há que ter presente que a hipoteca a favor da ora Recorrente não foi constituída pela titular de 
direito incompatível com o direito da executada PRUMOREAL – ou seja, pela ADMINISTRAÇÃO 
REGIONAL DE SAÚDE DO ALGARVE – mas sim pela «transmitente comum» dos direitos incom-
patíveis, no sentido referido no Acórdão de Uniformização de jurisprudência citado na douta sentença 
recorrida [Ac. do STJ de 18 -5 -1999], ou seja, pela sociedade COSTA & COSTA, LDA.

3. A situação de facto, subjacente ao Ac. do STJ de 18 -5 -1999, é completamente distinta da que 
ora se discute, na presente acção, uma vez que, no aresto supra citado, tratava -se de saber se os recor-
rentes (que compraram uma fracção autónoma e não a registaram) deviam conformar -se ou não com a 
penhora da mesma fracção, a favor de um credor do vendedor, que conseguiu registar a penhora antes 
do registo da aquisição da propriedade a favor dos compradores. Ora,

4. Na situação sub judice, a entrega do imóvel à executada PRUMOREAL – acto que determina o 
início da posse e, por conseguinte, o momento a que se retroage a aquisição do direito de propriedade 
(cfr. art. 1288º Cód. Civil) – ocorreu em momento muito posterior à inscrição no registo da hipoteca 
a favor da Recorrente, mesmo que se entenda que a data que marca o início da produção de efeitos da 
posse é aquela que marca o início da posse pelos antepossuidores.

5. Nos termos do disposto no art. 1268º do Cód. Civil, «o possuidor goza da presunção da titula-
ridade do direito, excepto se existir, a favor de outrem, presunção fundada em registo anterior ao início 
da posse». Assim, «havendo colisão entre a presunção resultante da posse e a presunção fundada no 
registo dum direito anterior ao início da posse, prevalece esta última (cfr. o ac. do STJ de 4 -7 -1972, 
anot. Por Vaz Serra na R.L.J., 106º, p. 281 e seg.).

6. Neste sentido decidiu, o Supremo Tribunal de Justiça, recentemente, a propósito do pedido de 
anulação de uma venda judicial, requerida ao abrigo do disposto no art. 909º, 2, d) do CPC, tendo con-
cluído não ser possível ao adquirente do imóvel invocar a usucapião contra credor hipotecário, quando 
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a posse tenha início em data posterior ao registo da hipoteca (cfr. Ac. do STJ de 15 -4 -2004, processo 
048674, disponível in www.dgsi.pt)

7. Antes, também, o Tribunal da Relação de Lisboa «estribando -se no princípio firmado no refe-
renciado dispositivo legal do artigo 1268º, n.º 1, sufragou o entendimento de que o possuidor goza da 
presunção da titularidade do direito, presunção que apenas cederá no confronto com outra presunção 
– a do registo anterior ao início da posse», decisão que o Supremo Tribunal de Justiça confirmou, no 
Ac. de 19 de Fevereiro de 1992, Proc.79743, publicado no BMJ n.º 414, de Março de 1992.

8. A este propósito refere, ainda, António Menezes Cordeiro (in ob. citada): «o registo predial também 
tem uma eficácia presuntiva: é o que resulta do art. 7º do Código do Registo Predial. Pode, assim, verificar-
-se um conflito entre a presunção registral e a presunção derivada da posse. O próprio artigo 1268º/1 
resolve o concurso: prevalece a presunção derivada da posse, excepto se houver uma presunção registral 
anterior ao início daquela. Na hipótese de presunção de igual antiguidade prevalece, pois, a posse.»

9. Carece, pois, em absoluto, de fundamento legal e, como tal, deve ser revogada, a douta decisão 
recorrida. Acresce que,

10. A Executada invoca como título constitutivo do seu direito de propriedade sobre o imóvel pe-
nhorado uma sentença proferida em acção judicial na qual a ora Recorrente foi julgada parte ilegítima, 
por decisão constante do despacho saneador, há muito transitado.

11. A sentença, proferida na acção n.º 427 -O/2002 do 1º Juízo Cível de Portimão, que conferiu à 
Executada PRUMOREAL, por via da posse, a propriedade do imóvel, não determinou – nem podia, por 
tal não ter sido, sequer, pedido – o cancelamento das inscrições dependentes da descrição originária, 
ou seja a descrição n.º 3234/19910905, mas apenas e tão somente a eliminação da descrição posterior 
(a 4717) e a incompatibilidade de «todos os registos resultantes de aquisições derivadas», respeitantes 
à descrição eliminada, relativamente à primeira descrição.

12. Nem, tão pouco, a Impugnante CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA DE ALBUFEIRA, CRL 
fez prova, nos presentes autos, de algum facto susceptível de levar a concluir que a hipoteca a favor da 
ora recorrente se encontra extinta, ou, tão pouco, demonstrou ter impugnado a forma como a sentença 
proferida na acção n.º 427 -O/2002 foi levada ao registo, designadamente quanto à manutenção da 
hipoteca a favor da ora Recorrente.

13. Assim sendo, carece, em absoluto, de fundamento, a decisão, em sede de graduação de créditos, 
de retirar da sentença judicial, proferida na acção n.º 427 -O/2002, efeitos que a mesma não prevê [a 
saber, a incompatibilidade entre a hipoteca registada sob a Ap.12/920624 e a inscrição da propriedade, 
a favor da executada PRUMOREAL (Ap.01/200503228)].

14. Também por isto deve, nesta parte, a douta sentença recorrida ser revogada, e os créditos recla-
mados pela ora Recorrente ser reconhecidos e graduados, com base na hipoteca que se encontra registada.

Termina pedindo o provimento do recurso e a revogação da sentença.
1.3. Em contra alegações, a recorrida Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Albufeira, CRL sustenta 

que deve ser negado provimento ao recurso.
1.4. O MP não emitiu Parecer (cfr. fls. 303 verso).
1.5. Colhidos os vistos legais, cabe decidir.
FUNDAMENTOS
2. Na sentença recorrida julgaram -se provados os factos seguintes:
A)  - Em 21/11/2001, a Administração Fiscal instaurou o processo de execução n.º 1058200101025775, 

contra a executada PRUMOREAL CONSTRUÇÕES S. A., pessoa colectiva 505022095, com sede na 
Rua 1 Dezembro – n.º 8 – 1 Andar Dt.  - Albufeira, 8200 ALBUFEIRA, para cobrança coerciva de dívidas 
por Contribuição Autárquica do ano 2000, 2001 e 2002, cfr. cópia do processo principal em apenso.

B)  - Por sentença de 17/01/2005, transitada em julgado, proferida na Acção Ordinária nº. 427 -0/2002, 
pelo 1º Juízo Cível do Tribunal Judicial de Portimão foi decidido (fls. 167 e segs):

«I – Relatório:
Administração Regional de Saúde do Algarve, pessoa colectiva de direito público n.º 503148709, 

com sede na Rua de S. Pedro, n.º 15, em Faro, veio intentar a presente acção declarativa, sob a forma 
de processo ordinário, contra Prumoreal  -Construções, S.A., com sede na Rua 1º de Dezembro, n.º 8, 
r/c, em Albufeira, Albano Mendonça Sociedade Unipessoal, L.da., com sede na Estrada de Santa 
Eulália. Clioura, em Albufeira, Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Albufeira, CRL, com sede na 
Rua Cinco de Outubro, n.º 39, Paderne, em Albufeira, Caixa Geral de Depósitos, LA.; com sede na 
Avenida João XXI, em Lisboa e Costa & Gosta, Lda., com sede na Avenida João de Deus, n.º 29, 4º, 
em Portimão, pedindo que, pela procedência da acção, seja ordenado o cancelamento imediato da 
ficha n.º 4717/19981009, freguesia de S. Pedro, da Conservatória do Registo Predial de Faro, sejam 
declarados nulos todos os registos incidentes sobre a identificada ficha, uma vez que o mesmo foi 
elaborado com base numa inexactidão quanto ao objecto da relação jurídica a que o facto registado 
se refere, sejam os RR.. condenados a reconhecer a A. como única possuidora e titular do prédio de-
nominado Edifício Europa, descrito sob o número 3234/910905, freguesia de S. Pedro, Conservatória 
do Registo Predial de Faro e nas custas e procuradoria.



2392

(...)
Procedeu -se ao saneamento e condensação do processo.
O Tribunal julgou procedente a excepção da ilegitimidade passivo da R. Caixa Geral de Depó-

sitos, absolvendo -a da instância.
(...)
II – Questões a decidir:
A pretensão da A.:
Importa saber se às descrições prediais n.º 3234/910905 e 4717/981009 correspondem prédios 

distintos ou se, pelo contrário, incidem ambas sobre a mesma realidade material.
A pretensão da R. Prumoreal – pedido reconvencional:
Importa apreciar se o prédio descrito sob a ficha n.º 4717/981009 referido pertence à R..
(...)
DECISÃO:
Face ao exposto, o Tribunal decide:
A) Julgar a acção parcialmente procedente e o pedido reconvencional procedente por provado, 

e em consequência:
1. Declarar que a descrição predial elaborada pela Conservatória do Registo Predial de Faro, 

com o número 4717/19981009, corresponde ao mesmo objecto da descrição aberta pelo mesma Con-
servatória com o número 3234/19910905, pelo que deve ser eliminada por duplicação com a segunda 
(que precedeu a primeira).

2. Declarar -se incompatíveis com as inscrições do direito de propriedade atinentes ao prédio 
descrito na Conservatória do Registo Predial de Faro sob o número 3234 todos os registos resultantes 
de aquisições derivadas e respeitantes à descrição predial, da mesma Conservatória, com o número 
4717.

3. Declarar que a R. Prumoreal é dona do prédio denominado Edifício Europa, sito em Faro, 
na EN 125 e que se encontra descrito na Conservatória do Registo Predial de Faro sob o número 
3234/910905, por o haver adquirido originariamente pela via da usucapião.

B) Julgar improcedente:
1. O pedido formulado pela A. no sentido de serem os RR. condenados a reconhecer a A. como 

única possuidora e titular do prédio denominado Edifício Europa, descrito sob o número 3234/910905, 
freguesia de S. Pedro, da Conservatória do Registo Predial de Faro.

C)  - Fixar o decaimento de A. e RR. no que respeita ao pedido principal em 50% do valor total 
das custas àquele pedido respeitante, condenando os RR. nas custas naquela proporção.

D)  - Considerar o decaimento da A. na proporção de 50% em relação ao pedido que formulou 
nesta acção e na totalidade no que respeita ao pedido reconvencional formulado pela R Prumoreal e 
declarar a sua isenção em matéria de custas – artigo 2º do Código das Custas Judiciais, na redacção 
anterior à entrada em vigor do Decreto -Lei n.º 38/2004. (...)»

C)  - Na execução foi penhorada, em 10/05/2007, lote de terreno destinado a construção, sito em 
Estrada Nacional 125, Edifício Europa, Lote 2 em Faro, inserto na respectiva matriz predial urbana 
da Freguesia de S. Pedro, Concelho de Faro, sob o artigo 8776 e descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Faro sob o registo n.º 4717/19981009.Trata -se da construção inacabada de um prédio com 
9 pisos e uma cave, cfr. fls. 161 e 33.

D)  - A penhora a que se refere a alínea anterior foi registada pela Ap. 22 de 2007/07/04, cfr. 
fls. 163 e 34.

E)  - Pela Magistrada do Ministério Público junto dos juízos cíveis da comarca de Faro foi recla-
mada a importância de 576,00 €, garantida por penhora, a que acrescem juros vincendos até efectivo 
e integral pagamento, cfr. fls. 6 e segs..

F)  - A penhora, a que se refere a alínea anterior, foi registada pela AP. 85 de 2007/07/18, 
cfr. fls. 163.

G)  - Pela Caixa Geral de Depósitos, SA, foi reclamado um crédito garantido por hipoteca e pe-
nhora, no montante global de 2.599.984,04 €, a que acrescem juros vincendos até efectivo e integral 
pagamento, cfr. fls. 20 e segs..

H) – A o crédito a que se refere a alínea anterior encontra -se garantido por hipoteca registada nos 
termos seguintes:

(...)
«AP. 12 de 1992/06/24  - Hipoteca Voluntária
CAPITAL: 300.000.000$00 Escudos
MONTANTE MÁXIMO ASSEGURADO: 521.250.000$00 Escudos (...)
SUJEITO(S) PASSIVO(S)
COSTA & COSTA, LIMITADA
Sede: Avenida 5 de Outubro, n.º 40, 3º B
Localidade: Faro
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Garantia de empréstimo  - Valor, juro anual: 21,25%, elevável na mora em mais 2%; despesas: 
12.000.000$00.»

(...)
I) – A penhora a que se refere a alínea anterior foi registada pela Ap. 648 de 2009/07/30, 

cfr. fls. 35.
J)  - Pela Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Albufeira, C.R.L., foi reclamado um crédito, ga-

rantido por duas hipotecas, no montante global de 923.678,22 €, a que acrescem juros vincendos até 
efectivo e integral pagamento, cfr. fls. 48 e segs. dos presentes autos.

K)  - As hipotecas a que se refere a alínea anterior foram registadas, nos termos seguintes (fls. 33 
e 34):

«C  - AP. 48 de 2000/08/11  - Hipoteca Voluntária
MONTANTE MÁXIMO ASSEGURADO: 103.565.000$00 Escudos (...)
SUJEITO(S) PASSIVO(S)
PRUMOREAL CONSTRUÇÕES, SA.
Prévia à inscrição G -4. Garantia das dívidas e responsabilidades assumidas ou a assumir pe-

rante a Caixa  - valor: Crédito: até 70.000.000$00; juro anual: 10,65%; cláusula penal: 4% ao ano; 
despesas: 2.800.000$00

Reprodução da inscrição C -2
(...)
C  - AP. 25 de 2000/10/09  - Hipoteca Voluntária
MONTANTE MÁXIMO ASSEGURADO: 26.901.000$00 Escudos (...)
SUJEITO(S) PASSIVO(S)
PRUMOREAL CONSTRUÇÕES, S.A.
Prévia à inscrição G -4. Garantia de Abertura de Crédito  - Valor: Crédito: até 18.000.000$00; 

juro anual: 11,15%; cláusula penal: 4% ao ano; despesas: 720.000$00.
Reprodução da inscrição C -3»
L)  - Pelo Centro Distrital de Segurança Social de Faro foi reclamado um crédito no montante 

global de 10.381,73 €, a que acrescem juros vincendos até efectivo e integral pagamento, cfr. fls. 40 e 
segs. dos presentes autos.

M)  - Pela Representante da Fazenda Pública foram reclamadas (cfr. fls. 57 e segs):
N)  - A importância de € 550,48 por dívida de IMI relativa ao ano de 2004, inscrita para cobrança 

em 2005, à qual acrescem juros de mora desde 2003/05/01 no valor de € 198,00, mais os vincendos;
O)  - A importância de € 550,48 por dívida de IMI relativa ao ano de 2004, inscrita para cobrança 

em 2005, à qual acrescem juros de mora desde 2005/10/01 no valor de € 198,00, mais os vincendos.
P)  - A importância de € 550,48 por dívida de IMI relativa ao ano de 2005, inscrita para cobrança 

em 2006, à qual acrescem juros de mora desde 2005/05/01 no valor de € 198,00, mais os vincendos.
Q)  - A importância de € 550,48 por dívida de IMI relativa ao ano de 2005, inscrita para cobrança 

em 2006, à qual acrescem juros de mora desde 2005/10/01 no valor de € 198,00, mais os vincendos.
R)  - A importância de € 567,00 por dívida de IMI relativa ao ano de 2006, inscrita para cobrança 

em 2007, à qual acrescem juros de mora desde 2005/05/01 no valor de € 198,45, mais os vincendos 
que também se reclamam, conforme certidão supra referida e nota de cobrança de IMI que se junta 
sob doc. 5..

S)  - A importância de € 566,99 por dívida de IMI relativa ao ano de 2006, inscrita para cobrança 
em 2007, à qual acrescem juros de mora desde 2005/10/01 no valor de € 170,10, mais os vincendos.

3.1. Tendo a Caixa Geral de Depósitos, SA., reclamado nos autos um crédito garantido por hipo-
teca e penhora sobre o imóvel vendido, no montante global de Euros 2.599.984,04, acrescendo juros 
vincendos até efectivo e integral pagamento, mas tendo a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Albufeira, 
CRL. (que igualmente reclamou o crédito, garantido por duas hipotecas, no montante global de Euros 
923.678,22, acrescendo juros vincendos até efectivo e integral pagamento) impugnado aquele crédito 
reclamado pela CGD, invocando que o mesmo não goza de qualquer direito real de garantia, por não 
haver hipoteca válida sobre o prédio em causa, a sentença veio a decidir pela procedência da impug-
nação deduzida pela Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Albufeira, por considerar que a hipoteca em 
questão e que se encontra registada a favor da CGD, é inoponível e ineficaz em relação à mencionada 
Caixa de Crédito Agrícola.

Para tanto, a sentença, citando a jurisprudência do acórdão do STJ, de 18/5/1999, no rec. 
n.º 98B1050, bem como a doutrina do Prof. Manuel de Andrade, fundamenta -se, em síntese, em que 
tendo a executada (Prumoreal Construções S.A.), adquirido originariamente, pela via da usucapião o 
prédio penhorado e vendido nos autos, então, porque é originária a aquisição, mesmo que haja registo 
anterior ao início dessa posse, ele cede perante aquela forma de aquisição, uma vez que a usucapião se 
sobrepõe a qualquer registo, seja qual for o momento – anterior ou posterior – da sua efectivação. Ou 
seja, a aquisição fundada na usucapião, sendo, efectivamente, uma forma de aquisição originária, não 
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se funda geneticamente na relação jurídica que se encontra registada, sendo autónoma em relação a ela 
e, por isso, incompatível com a coexistência dos ónus e encargos invocados pela CGD.

3.2. A discordância da Caixa Geral de Depósitos assenta, como resulta as Conclusões do recurso, 
na tese de que, contrariamente ao decidido, a hipoteca referida nas als. G) e H) do Probatório é oponível 
e eficaz em relação à também reclamante Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Albufeira, CRL., que 
igualmente tem registada a seu favor as hipotecas referidas nas als. J) e K) do Probatório.

Para a recorrente CGD, há que ter presente que a hipoteca registada a seu favor não foi constituída 
pela titular de direito incompatível com o direito da executada Prumoreal ― ou seja, pela Administração 
Regional de Saúde do Algarve ― mas sim pela «transmitente comum» dos direitos incompatíveis, no 
sentido referido no Acórdão de Uniformização de jurisprudência citado na sentença recorrida: ou seja, 
pela sociedade Costa & Costa, Lda., pelo que a situação de facto subjacente ao dito aresto do STJ é 
completamente distinta da que ora se discute, já que, aqui, a entrega do imóvel à executada Prumoreal 
― acto que determina o início da posse e, por conseguinte, o momento a que se retroage a aquisição do 
direito de propriedade (cfr. art. 1288º Cód. Civil) ― ocorreu em momento muito posterior à inscrição no 
registo da hipoteca a favor da CGD, mesmo que se entenda que a data que marca o início da produção 
de efeitos da posse é aquela que marca o início da posse pelos antepossuidores.

Pelo que, assim, nos termos do disposto no art. 1268º do C.Civil («o possuidor goza da presunção 
da titularidade do direito, excepto se existir, a favor de outrem, presunção fundada em registo anterior 
ao início da posse») havendo colisão entre a presunção resultante da posse e a presunção fundada no 
registo dum direito anterior ao início da posse, prevalece esta última, como se afirmou em vários acór-
dãos do STJ (de 4/7/1972, de 15/4/2004, rec. n.º 048674 e de 19/2/1992, rec.79743).

E, além disso, sendo o título constitutivo do direito de propriedade da executada sobre o imóvel 
penhorado, uma sentença proferida em acção judicial na qual a CGD foi julgada parte ilegítima, então 
a sentença ali proferida e que conferiu à executada, por via da posse, a propriedade do imóvel, não 
determinou o cancelamento das inscrições dependentes da descrição originária, ou seja a descrição 
n.º 3234/19910905, mas apenas e tão somente a eliminação da descrição posterior (a 4717) e a incom-
patibilidade de «todos os registos resultantes de aquisições derivadas», respeitantes à descrição elimi-
nada, relativamente à primeira descrição; e também a impugnante Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de 
Albufeira, CRL., não fez prova nos presentes autos de algum facto susceptível de levar a concluir que a 
hipoteca a favor da CGD se encontra extinta, ou, tão pouco, demonstrou ter impugnado a forma como 
a sentença proferida na referida acção n.º 427 -O/2002 foi levada ao registo, designadamente quanto à 
manutenção da hipoteca a favor da CGD.

3.3. A questão a decidir é, portanto, a de saber se, relativamente ao crédito reclamado pela CGD, 
é oponível à Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Albufeira, CRL. a questionada hipoteca voluntária.

Vejamos.
4.1. Vem provado que na execução, em que é executada a sociedade Prumoreal Construções, SA., 

foi penhorado, em 10/5/2007, o lote de terreno destinado a construção, sito em Estrada Nacional 125, 
Edifício Europa, Lote 2 em Faro, inserto na respectiva matriz predial urbana da Freguesia de S. Pedro, 
Concelho de Faro, sob o artigo 8776 e descrito na Conservatória do Registo Predial de Faro sob o registo 
n.º 4717/19981009, tratando -se da construção inacabada de um prédio com 9 pisos e uma cave.

Por outro lado, vem igualmente provado que na acção ordinária n.º 427 -0/2002, que correu ter-
mos pelo 1º Juízo Cível do Tribunal Judicial de Portimão foi, por sentença de 17/1/2005, transitada em 
julgado, decidido, além do mais:

«1. Declarar que a descrição predial elaborada pela Conservatória do Registo Predial de Faro, 
com o número 4717/19981009, corresponde ao mesmo objecto da descrição aberta pelo mesma Con-
servatória com o número 3234/19910905, pelo que deve ser eliminada por duplicação com a segunda 
(que precedeu a primeira).

2. Declarar -se incompatíveis com as inscrições do direito de propriedade atinentes ao prédio descrito 
na Conservatória do Registo Predial de Faro sob o número 3234 todos os registos resultantes de aqui-
sições derivadas e respeitantes à descrição predial, da mesma Conservatória, com o número 4717.

3. Declarar que a Prumoreal é dona do prédio denominado Edifício Europa, sito em Faro, na EN 125 
e que se encontra descrito na Conservatória do Registo Predial de Faro sob o número 3234/910905, 
por o haver adquirido originariamente pela via da usucapião.»

E também vem provado que sobre o referido prédio descrito sob o n.º 3234 foi inscrita (AP. 
12 de 1992/06/24) a favor da Caixa Geral de Depósitos e tendo como sujeito passivo a socie-
dade Costa & Costa Lda., a hipoteca voluntária referida nas als. G) e H) do Probatório, bem como, 
pela Apresentação 48 de 2000/08/11 e pela Apresentação 25 de 2000/10/09, a favor da Caixa de Crédito 
Agrícola Mútuo de Albufeira, CRL., as duas hipotecas voluntárias referidas nas als. J) e K) do Proba-
tório, tendo por sujeito passivo das mesmas a executada Prumoreal Construções, SA.

4.2. O registo predial destina -se essencialmente a dar publicidade à situação jurídica dos prédios, 
tendo em vista a segurança do comércio imobiliário (art. 1º do Cód. Registo Predial). Para esse efeito 
estabelecem -se ali presunções («juris tantum») da existência dos direitos inscritos (legitimação), nos 
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precisos termos em que o registo os define (art. 7º do Código), garantindo aos titulares dos respectivos 
direitos inscritos a inoponibilidade dos factos inscritos e incompatíveis, salvo se o registo for previa-
mente cancelado por inválido (cfr. arts. 5º, 7º e 8º do Código).

E tal publicidade pode, em termos de registo, assumir várias formas: constitutiva (como requisito 
de eficácia absoluta p. ex., no caso da hipoteca); enunciativa (registo enunciativo, p. ex., no caso da 
usucapião); confirmativa ou consolidativa (registo confirmativo ou consolidativo); e atributiva (só o 
registo completa a factispécie da qual resulta a aquisição do direito) ― cfr. o Prof. Oliveira Ascensão 
(Direitos Reais, 5ª ed., reimpressão, Coimbra Editora, 2000, pp. 357 e ss., nomeadamente p. 366), bem 
como Carvalho Fernandes, Lições de Direitos Reais, 2ª, ed., 1997, Quid Juris, pp. 121 e ss.).

4.3. No caso, a sentença recorrida refere que a hipoteca registada a favor da CGD é inoponível e 
ineficaz em relação à credora reclamante Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Albufeira, CRL, dado 
que tendo a executada Prumoreal Construções S.A.), adquirido originariamente, pela via da usucapião 
o prédio penhorado e vendido nos autos, então, porque é originária a aquisição, mesmo que haja registo 
anterior ao início dessa posse, ele cede perante aquela forma de aquisição, uma vez que a usucapião se 
sobrepõe a qualquer registo, seja qual for o momento – anterior ou posterior – da sua efectivação.

Mas não cremos que seja assim.
Por um lado, embora a sentença refira a jurisrudência constante do acórdão de uniformização de 

jurisprudência do STJ n.º 3/99, proferido em 18/5/1999 (in DR I série -A, de 10/7/1999, pp. 4354 e ss.), 
não vemos que tal jurisprudência seja aqui aplicável.

É que, como refere a recorrente, a hipoteca ora questionada não foi constituída pela titular de di-
reito incompatível com o direito da executada Prumoreal, Construções SA., ou seja, pela Administração 
Regional de Saúde do Algarve, mas, sim, pela «transmitente comum» (a sociedade Costa & Costa, Lda.) 
dos direitos incompatíveis, no sentido referido no citado acórdão uniformizador.

É certo, por outro lado, que a hipoteca (tal como aquisição da propriedade de imóvel) está sujeita 
a registo (cfr. als. a) e h) do n.º 1 do art. 2º do Código do Registo Predial). Registo esse que, aliás, tem 
eficácia constitutiva da própria hipoteca (art. 4º n.º 2 do mesmo Código e art. 687º do C.Civil).

Por sua vez, o n.º 1 do art. 5º do mesmo Código do Registo Predial dispõe que os factos sujeitos a 
registo só produzem efeitos contra terceiros depois da data do respectivo registo, exceptuando -se, nos 
termos da alínea a) do seu n.º 2, a aquisição, fundada na usucapião, dos direitos referidos na alínea a) 
do n.º 1 do art. 2º e estabelecendo o n.º 4 deste mesmo artigo 5º que «Terceiros, para efeitos de registo, 
são aqueles que tenham adquirido de um autor comum direitos incompatíveis entre si.»

De referir, ainda, que, como se disse, em termos de prioridade do registo, o direito inscrito em 
primeiro lugar prevalece sobre os que se lhe seguirem relativamente aos mesmos bens, por ordem da 
data dos registos e, dentro da mesma data, pela ordem temporal das apresentações correspondentes (nº 1 
do art. 6º) e que o registo definitivo constitui presunção de que o direito existe e pertence ao titular 
inscrito, nos precisos termos em que o registo o define (art. 7º).

Mas não tem sido pacífica (quer na doutrina, quer na jurisprudência) a caracterização do termo 
«Terceiro» constante do citado n.º 1 do art. 5º (cfr., sobre as várias posições doutrinais e jurispruden-
ciais sobre esta matéria, Isabel Pereira Mendes, Código de Registo Predial, Anotado e Comentado, 
10ª ed., Almedina, 2000, anotações ao art. 5º): para uns, o termo, para efeitos de registo predial, abrange, 
numa concepção mais ampla, todos os que, «tendo obtido registo de um direito sobre determinado 
prédio, veriam esse direito ser arredado por qualquer facto jurídico anterior não registado ou registado 
posteriormente»; trata -se de uma definição que releva a segurança do comércio jurídico imobiliário, 
visada pela publicidade dada à situação jurídica dos prédios pelo registo predial (art. 1º do Código do 
Registo Predial). Para outros, o termo deve ser limitado a uma formulação mais restrita, prevalecendo 
a realidade substantiva face à realidade registral, atendendo a que, conforme resulta do disposto no 
art. 4º do mesmo Código, o registo não é constitutivo (ressalvado o caso da hipoteca) e além disso é 
relativamente frequente a disparidade entre o teor do registo predial e a situação efectiva dos direitos 
reais sobre imóveis. Este conceito mais restrito assenta na formulação enunciada pelo Prof. Manuel de 
Andrade (Teoria geral da relação jurídica, vol. II, pág. 19, Coimbra, Almedina, 6ª reimpressão, 1983): 
«terceiros para efeitos de registo predial são as pessoas que do mesmo autor ou transmitente adquiram 
direitos incompatíveis (total ou parcialmente) sobre o mesmo prédio» (serão terceiros entre si pessoas 
que tenham comprado ao mesmo vendedor um prédio urbano, em momentos diferentes; e nos termos 
conjugados do disposto no n.º 1 do art. 6º e n.º 1 do art. 5º do dito Código do Registo Predial, prevalecerá 
a situação daquele que inscrever o seu direito em primeiro lugar; se este for o adquirente em primeiro 
lugar, o registo é consolidativo; se for o adquirente em segundo lugar, o registo é aquisitivo, pois a sua 
foi uma aquisição a non domino – dá -se aqui uma aquisição registal ou tabular (cfr, v.g., Seabra Lopes, 
Direito dos registos e do notariado, 4ª edição, Outubro 2007, Almedina, pág. 459). Mas já não serão 
terceiros entre si, por exemplo, o comprador de um imóvel e o exequente que o nomeou à penhora em 
execução movida contra o vendedor, pois que aquele (exequente) nada recebeu do vendedor.

Este conceito mais restrito de terceiro foi, igualmente, aceite pelos Profs. Orlando de Carvalho 
(Terceiros para efeito de registo, in B.F.D.U.C., LXX) e Mota Pinto (Teoria Geral do Direito Civil. págs. 
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374 -379). Mas também foi criticado por alguns, como por exemplo, Carlos Ferreira de Almeida (Publi-
cidade e Teoria dos Registos. pp. 260 e ss.) e Gama Vieira – (Cód. Registo Predial Anot., p. 45).

O conceito mais amplo de terceiro foi defendido por pelos Profs. A. Varela e Henrique Mesquita 
(RLJ, Ano 127, p. 20) e Pires de Lima e A. Varela (C.Civil Anotado, Vol. III, 3ª Ed., em anotação ao 
art. 819º), Vaz Serra (RLJ, Ano 103, p. 165), para quem «Terceiros, para efeitos de registo predial, são 
as pessoas que do mesmo autor ou transmitente adquiriram direitos incompatíveis  - total ou parcialmente 
 - sobre o mesmo prédio» (cfr., igualmente, os Prfs. Anselmo de Castro ― A Acção Executiva, Singular, 
Comum e Especial. 3ª Ed., p. 161 ― e Carvalho Fernandes ― ob. cit., p. 128).

A nível da jurisprudência, o conceito mais amplo foi inicialmente afirmado no acordão de unifor-
mização de jurisprudência do STJ, n.º 15/97, de 20/5/1997 (in D.R., I série -A, de 4/7/1997, pp. 3295 e 
ss.), em termos de que «terceiros, para efeitos de registo predial, são todos os que, tendo obtido registo 
de um direito sobre determinado prédio, veriam esse direito ser arredado por qualquer facto jurídico 
anterior não registado ou registado posteriormente». Mas, posteriormente, em 18/5/1999, foi proferido 
novo acórdão de uniformização de jurisprudência do STJ (nº 3/99  - in DR I série -A, de 10/7/1999, 
pp. 4354 e ss.), que retomou a linha do conceito mais restrito, no sentido de que «terceiros, para efeitos 
do disposto no artigo 5º do Código do Registo Predial, são os adquirentes de boa fé, de um mesmo 
transmitente comum, de direitos incompatíveis, sobre a mesma coisa» (este acórdão foi esclarecido 
pelo Ac. do STJ de 7/7/1999, in CJ (STJ) Ano VII (1999), tomo 2, pp. 164 e ss.).

E em 1999 o legislador veio, aliás, a alterar o art. 5º do Código do Registo Predial, introduzindo 
(DL n.º 533/99, de 11/12) o citado n.º 4 do art. 5º: «Terceiros, para efeito de registo, são aqueles que 
tenham adquirido de um autor comum direitos incompatíveis entre si.» Ou seja, consagrando -se o 
conceito (mais restrito) preconizado pelo Prof. Manuel de Andrade (cfr. o Preâmbulo desse DL).

Terceiro é, portanto, quem não é parte no negócio, nem seu herdeiro ou representante, e que tem 
uma inscrição registal e, enquanto esta se mantiver, o correspectivo direito não pode ser afectado pela 
produção dos efeitos de um acto que esteja de fora do registo e seja com ele incompatível. Terceiro é 
aqui o titular inscrito em relação ao titular do direito inoponível.

Ora, no caso, tendo a hipoteca a favor da recorrente CGD sido constituída pela sociedade Costa 
& Costa, Lda., não parece que a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Albufeira, CRL, reclamante do 
crédito e também credora hipotecária por crédito à Administração Regional de Saúde do Algarve, seja 
de considerar, para efeitos do disposto no referido art. 5º do Código do Registo Predial, titular de direito 
incompatível com o direito da executada Prumoreal, Construções SA.

Com efeito, por um lado, a hipoteca extingue -se (cfr, art. 730º do C.Civil) pela extinção da obri-
gação a que serve de garantia; por prescrição, a favor de terceiro adquirente do prédio hipotecado, 
decorridos vinte anos sobre o registo da aquisição e cinco sobre o vencimento da obrigação; pelo 
perecimento da coisa hipotecada, sem prejuízo do disposto nos arts. 692º e 701º do mesmo C.Civil; e 
pela renúncia do credor.

Por outro lado, a recorrente é titular de um direito real de garantia sobre o imóvel penhorado 
e vendido nos autos, sendo certo que, de acordo com o disposto no art. 1287º do C.Civil, apenas os 
direitos que atribuam posse  - direito de propriedade e os outros direitos reais de gozo, com excepção 
dos referidos no art. 1293º do mesmo Código  - podem ser usucapidos.

Mas, ainda por outro lado, no caso presente, e como alega a recorrente, invocando a executada 
Prumoreal, Construções, SA., como título constitutivo do seu direito de propriedade sobre o imóvel 
penhorado (o descrito n ficha 3234), a mencionada sentença proferida, em 17/1/2005, na acção ordinária 
n.º 427 -0/2002, do 1º Juízo Cível do Tribunal Judicial de Portimão, e tendo nessa acção a recorrente 
sido julgada parte ilegítima, parece, ainda assim, não existir conflito entre o direito de propriedade 
constituído a favor da executada e a hipoteca constituída sobre tal imóvel e em momento anterior, a 
favor da recorrente, apesar de, conforme resulta da dita sentença, a executada o haver adquirido pela 
via da usucapião.

Na verdade, a executada não adquiriu o prédio hipotecado, por aquisição derivada da sociedade 
Albano Mendonça  - Sociedade Unipessoal, Lda. (que foi quem, no âmbito do processo de execução 
n.º 115/97, do 1º Juízo Cível de Faro, adquiriu, em venda judicial, e por negociação particular, o prédio 
descrito na ficha 4717). E, assim, a recorrida (que agora impugna a garantia) não pode invocar contra 
o direito de garantia da recorrente sobre o prédio descrito na ficha 3234, um negócio relativo ao prédio 
descrito na ficha 4717, que foi eliminada: quer a executada, quer a recorrida, não podem querer valer -se 
das duas «vias aquisitivas», consoante o efeito pretendido, tanto mais que a sentença, na qual fundam 
os respectivos direito, declarou incompatíveis com as inscrições do direito de propriedade atinentes ao 
prédio 3234 «todos os registos resultantes de aquisições derivadas e respeitantes à descrição predial, 
da mesma Conservatória, com o n.º 4717».

Acresce que, a hipoteca que garante o crédito da recorrente não foi constituída pela Administração 
Regional de Saúde do Algarve, (contra quem  - e apenas contra esta  - a executada obteve a sentença que 
lhe conferiu o direito de propriedade sobre o imóvel penhorado nos presentes autos) nem, tão pouco, 
pela sociedade Albano Mendonça  - Sociedade Unipessoal, Lda., que foi quem precedeu a executada na 
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titularidade do direito de propriedade, na descrição n.º 4717, sendo que a hipoteca, que garante o crédito 
reclamado pela recorrente, foi constituída pela sociedade Costa & Costa, Lda., em cuja posse originária, 
aliás, a executada e, agora, também a recorrida, fundamentam o direito de propriedade usucapido.

Ora, a sentença que conferiu a propriedade à executada, por via da posse do imóvel, não determinou 
o cancelamento das inscrições dependentes da descrição originária, ou seja a descrição n.º 3234.

Por isso, nenhuma das situações de extinção da hipoteca, previstas no citado art. 730º do C.Civil, 
se verificou, no caso presente.

4.4. E há, ainda, que considerar outras razões.
4.4.1. Não sofre dúvida que no direito português a usucapião prevalece sobre o registo e que sendo 

aquela uma forma de aquisição originária e estando nela (e não no registo) a base de toda a nossa ordem 
imobiliária, ela em nada é prejudicada, como salienta o Prof. Oliveira Ascensão (ob. cit. p. 382) «pelas 
vicissitudes registais; vale por si [() Como resulta cabalmente do art. 5º/2 -a)]. Por isso, o que se fiou 
no registo passa à frente dos títulos substantivos existentes mas nada pode contra a usucapião.»

Todavia, esta proposição deve ser enquadrada no próprio regime da mesma usucapião.
Com efeito, embora tenha carácter originário (o direito adquirido não se funda no direito pre-

existente, que se extinguiu) ela não deixa de se fundar directamente na posse, sendo o conteúdo e a 
extensão desta posse que definirá, por sua vez, o conteúdo e a extensão do direito assim adquirido, 
com absoluta independência em relação aos direitos que antes daquela aquisição tenham incidido so-
bre a coisa (cfr. Prof. Dias Marques, Prescrição Aquisitiva, II, Lisboa, 1960, pp. 203 e ss., sendo que 
a circunstância de esta obra ter por fundo ainda o anterior C.Civil, a respectiva doutrina não deixa, 
cremos, de ser aqui aplicável).

Daí que também não seja de aplicar, nesta matéria da usucapião, o princípio (seguramente aplicá-
vel à aquisição derivada) de que o direito adquirido «tale transfertur quale fuit apud eum qui tradit», 
segundo o qual a aquisição duma coisa não altera a situação jurídica em que esta antes se encontrava 
(a coisa passa para o património do adquirente “cum sua causa”, isto é, com todos os direitos reais que 
sobre ela preexistiam e a agravavam.

Porém, a subsistência de direitos e de encargos anteriores à aquisição por usucapião pode, na 
realidade, verificar -se.

Só que o fundamento dessa subsistência não é o da aquisição da coisa “cum sua causa”, mas 
é, antes, o de que o direito adquirido tem o seu conteúdo modelado pelo da posse exercida  - tantum 
possessum, quantum praescriptum. E daqui resulta que, «se esta posse, para se exercer, não afectava 
certos direitos que antes incidiam sobre a coisa (v. g., hipotecas, servidões, etc.), continuam eles a 
subsistir. O fundamento desta subsistência não é, porém, insistimos, o princípio da aquisição cum sua 
causa mas estoutro de que continuam a existir sobre a coisa todos os direitos cuja subsistência não 
seja incompatível com o conteúdo do direito adquirido por usucapião.

E, inversamente, como o direito adquirido tem o mesmo conteúdo do direito possessoriamente 
exercido, abrangerá ainda todos os demais direitos de titularidade mediata (servidões, etc.) que pelo 
usucapiente hajam sido também efectivamente fruídos», ou seja, «não devem considerar -se adquiridos 
tais direitos sempre que não tenham sido objecto da posse» (Dias Marques, ob. cit. p. 212, que cita, a 
este propósito, o exemplo de certo prédio que tem determinada servidão ser possuído por alguém que 
a não exerce também, a aquisição por usucapião do prédio não se alarga à servidão).

E também o Prof. Manuel de Andrade (ob. cit., pp. 18/19), ao referir -se à importância da distin-
ção entre aquisição originária e aquisição derivada, escreve: «Sabemos jà que na aquisição derivada 
a existência do direito do adquirente, e portanto a validade da aquisição, depende do direito do 
transmitente, direito que, mediante a aquisição, se extingue ou fica limitado ou comprimido. Se este 
direito não existia, não pode também existir aquele. Ao passo que na aquisição originária a existência 
do direito do adquirente não depende de qualquer direito de um titular anterior, podendo até faltar 
em absoluto esse titular. Ora esta mesma relação de dependência ou independência se verifica ainda 
quanto à extensão ou medida do direito do adquirente.

Na aquisição originária a amplitude do direito adquirido só depende da extensão dos actos de 
onde resulta a aquisição (facto ou titulo aquisitivo). Esta doutrina, quanto à prescrição aquisitiva, 
exprime -se na máxima tantum possessum quantum praescriptum. A aquisição do usucapiente estende-
-se aos bens sobre que recaiu a posse por ele exercida, e confere -lhe sobre esses bens o direito que 
corresponder à natureza dos actos possessórios praticados, direito que pode ser, conforme a natureza 
desses actos, a propriedade plena, ou só um direito real limitado para o qual seja admissível este modo 
de aquisição».

E citando Coviello, refere: (() Costuma entender -se que na prescrição aquisitiva o usucapiente 
adquire a coisa «com os encargos a ela inerentes, se iurante o tempo da usucapião se não tiver igual-
mente verificado a sua prescrição extintiva». Por maneira que também aqui parece afirmar -se que res 
transit cum onere suo. Mas não se pode concluir que a usucapião seja um modo de aquisição derivada. 
«Porque isto não é efeito da transmissão do direito de uma pessoa para outra, mas da inerência real 
dos encargos, os quais subsistem independentemente da consideração da pessoa do proprietário. 
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Assim como quem adquire por prescrição um prédio o adquire com todas as vantagens reais, como as 
servidões activas, assim o adquire com todos os ónus, como as servidões passivas.»

No mesmo sentido e, também a respeito das servidões, cfr. o Prof. Menezes Cordeiro, Direitos 
Reais, II Vol., Cadernos de Ciência e Técnica Fiscal, 114, p. 685.

E cite -se, ainda, Durval Ferreira (Posse e Usucapião, Almedina, 2003, pp. 207/208), que es-
creve:

«E, mesmo para um terceiro possuidor, que empossa uma coisa, (e, quer unilateralmente e usur-
patóriamente; quer derivadamente), que antes estava sujeita a ónus, também tal possuidor só libertará 
a coisa dos ónus preexistentes, se na sua respectiva posse se consubstanciar uma oposição ao exercício 
de tais direitos; levada a cabo, com corpus e animus, nos modos referidos.

Isto é, não bastará que possua a coisa, à imagem bastante do direito de propriedade e ainda que 
com animus, como sendo proprietário pleno (e sem encargos).

Pois (...) o direito de propriedade e os direitos onerantes são compatíveis entre si, quanto à sua 
existência, e apenas se limitam quanto ao respectivo conteúdo exercitável.

Então, o exercício da posse à mera imagem do direito de propriedade, e por certo tempo, condu-
zirá, por usucapião, sim à aquisição do direito de propriedade: mas daí não se segue que não possam 
existir direitos de terceiro onerantes.

Bem como, a posse, com corpus bastante à aquisição daquele direito, não quer dizer que seja 
posse que na extensão do seu corpus seja contrária e incompatível com a posse do direito onerante: 
porquanto esta não se perde, se existe a possibilidade empírica de a continuar.

E, por sua vez, “correspondentemente à sua actuação” (artigo 1287º), o referido corpus, como tal, 
só conduz à aquisição do “direito de propriedade” e não que na extensão e conteúdo do seu exercício 
seja incompatível com uma posse dum direito onerante; ou com a existência deste direito (mesmo sem 
posse). É o princípio de tantum praescriptum quantum possessum, mas referido “ao direito”, a cuja 
imagem se possui (direito de propriedade, usufruto, servidão, etc).

É certo que o direito de propriedade adquirido por usucapião pelo terceiro é um direito novo.
Mas este direito novo, como tal, é “o direito de propriedade” e, assim, correspondentemente, 

apenas elimina o direito igual do anterior proprietário. E o que se adquire é “o direito”, a cuja imagem 
se possui (artigo 1287): não um conteúdo concreto dum direito.

E, dele autónomo, é o direito dum terceiro que onere aquele. Ou seja, a aquisição, por usucapião, 
pelo terceiro possuidor do mero direito de propriedade do prédio serviente apenas “elimina necessa-
riamente o primeiro, mas não “queima”, outro tanto, necessariamente o segundo” (Hugo Natoli, o. 
cit., p. 342).»

E mais adiante (pp. 463 e 464):
«Mas, por sua vez, a posse exerce -se sobre uma coisa concreta. Consequentemente “o direito” 

(abstractamente considerado) que se adquire, é sobre a coisa concreta possuída.
Então, adquirindo -se “o direito” sobre a coisa concreta possuída, o conteúdo do direito adquirido 

será aquele que resultar, por um lado, do conteúdo normativo desse direito na ordem jurídica e, por 
outro, da sua aplicação à coisa possuída, conforme esta, concreta e específicamente, se enquadra na 
ordem jurídica existente. E, pois, como aí, sujeita às (eventuais) restrições, ónus, encargos ou direitos 
que  - segundo a ordem jurídica  - de per si, existam e sejam oponíveis ao proprietário da coisa. (...)

Em contrapartida, se o conteúdo do direito adquirido é aquele que resultar, por um lado, do 
conteúdo normativo desse direito na ordem jurídica e, por outro, da sua aplicação à coisa, conforme 
esta concreta e especificamente se enquadrava na ordem jurídica – então também, por exemplo, o ad-
quirente, por usucapião, do direito de propriedade sobre uma coisa, encabeçará os direitos que à coisa 
lhe sejam inerentes; por exemplo, servidões (artigos 1543 a 1546). Mas a aquisição, por usucapião, 
do direito de propriedade sobre uma coisa, só por si, já não se estende à aquisição de direitos sobre 
pertenças (artigo 210), carecendo -se, quanto a elas, duma posse própria, ainda que cumulada com 
aquela (Enneccerus, Kipp e Wolff, o. cit., 418).

Consequentemente, se A. possui um imóvel, como sendo dono (à imagem do direito de proprie-
dade), o que, por essa posse, só por si, pode adquirir é “o direito de propriedade” correspondente a 
essa posse (artigo 1287).

Mas a aquisição desse direito apenas aniquila o direito de propriedade do titular não possuidor 
(artigo 1313). Ou seja, o adquirir -se, por tal posse e com origem nela, por usucapião, o “direito de 
propriedade”, sobre tal coisa”  - por si só não aniquila os direitos reais menores (usufruto, servidões, 
etc.) ou os direitos reais de garantia (hipoteca, penhor, penhora) a que a coisa, na ordem jurídica, 
concretamente estava submetida e que, segundo a ordem jurídica sejam restrições, direitos, ónus ou 
encargos de per si oponíveis ao proprietário.

E, quer esses direitos tenham sido constituídos pelo anterior titular do direito de propriedade antes 
do início da posse prescricional, quer no seu decurso: se, todavia, foram constituídos antes de decorrido 
o prazo prescricional.» (em sentido contrário, quanto a esta questão de não serem aniquilados direitos 
que hajam sido constituídos já no decurso do prazo da usucapião, cfr. Dias Marques, ob. cit., p. 223: 
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«... há que concluir pela invalidade dos actos jurídicos celebrados medio tempore pelos titulares dos 
direitos prescricionalmente extintos. Tais actos apenas gozavam de uma validade pendente, que veio 
a resolver -se com a destruição retroactiva do direito a cuja sombra haviam sido praticados»).

4.4.2. Feita esta resenha de algumas posições doutrinárias sobre a matéria aqui em questão e 
retornando, então, ao caso dos autos, constatamos que nada foi dado como provado relativamente ao 
facto de a executada Prumoreal, Construções SA., ter adquirido o prédio em causa com invocação de 
uma posse que não tivesse o prédio desonerado pela hipoteca anteriormente constituída e registada pela 
CGD (veja -se que também o art. 721º do C.Civil, ao enunciar os casos em que é permitida a expurgação 
da hipoteca, não faz distinção entre aquisição derivada e originária).

Aliás, nota -se que dos factos que foram julgados provados pela sentença proferida em 17/1/2005 
na mencionada acção ordinária n.º 427 -0/2002, que correu termos pelo 1º Juízo Cível do Tribunal 
Judicial de Portimão [na qual, por um lado, se determinou a eliminação, por duplicação, da descrição 
predial n.º 4717 (subsistindo apenas a originária descrição predial n.º 3234) e, por outro lado, se decla-
raram incompatíveis com as inscrições do direito de propriedade atinentes à descrição predial n.º 3234, 
todos os registos resultantes de aquisições derivadas e respeitantes à descrição predial n.º 4717, e se 
declarou, igualmente, que a executada Prumoreal é dona do prédio descrito naquela mesma descrição 
n.º 3234/910905, por o haver adquirido originariamente pela via da usucapião], se infere que assim não 
terá sucedido, ou seja, que a posse ali invocada até aglutinou o período em que o prédio já estava onerado 
com a referida hipoteca (cfr. a fls. 184, os nºs. 50 a 52 dos factos ali julgados provados, e dos quais se vê 
ter sido invocada quer a posse da Prumoreal, SA., quer a posse da antepossuidora Costa & Costa, Lda., 
que foi, quem, afinal, constituiu a hipoteca aqui em questão).

Daí que, embora não possa dizer -se, sem mais, que a posse se iniciou com a entrega do imóvel à 
Prumoreal, Construções, SA., e que é este o momento a que retroage a aquisição do direito de proprie-
dade desta (cfr. Conclusão 4ª), ainda assim e até por isso, tendo sido precisamente aquele antepossui-
dor (Costa & Costa, Lda.) o sujeito passivo da hipoteca ora questionada, também é de concluir que a 
aquisição da propriedade do prédio, por usucapião, por parte da executada Prumoreal, Construções SA., 
não determina a extinção da hipoteca registada a favor da recorrente CGD, nem a subsistência desta 
colide com o decidido na sentença que declarou tal aquisição originária, nomeadamente na parte em 
que ali se declararam incompatíveis com as inscrições do direito de propriedade atinentes à descrição 
predial n.º 3234, todos os registos resultantes de aquisições derivadas e respeitantes à descrição predial 
n.º 4717.

Acrescendo, além disso, que como alega a recorrente (na Conclusão 11ª) a referida sentença pro-
ferida na acção n.º 427 -O/2002 do 1º Juízo Cível de Portimão, também não determinou o cancelamento 
das inscrições dependentes da descrição originária, ou seja da descrição n.º 3234/19910905, mas apenas 
e tão somente a eliminação da descrição posterior (a n.º 4717) e a incompatibilidade com as inscrições 
do direito de propriedade relativas à descrição n.º 3234 (originária) de todos os registos resultantes de 
aquisições derivadas e respeitantes a esta descrição eliminada (a n.º 4717), sendo que a questionada 
hipoteca também não se encontra cancelada.

Em suma, a sentença recorrida enferma do erro de julgamento que a recorrente lhe imputa, care-
cendo, nessa conformidade, de ser revogada.

4.4.3. E em consequência, julgando -se agora improcedente a impugnação da legalidade da ga-
rantia relativa à hipoteca voluntária invocada pela recorrente (incidente sobre o prédio descrito sob o 
n.º 3234 e inscrita pela AP. 12 de 1992/06/24) a favor da Caixa Geral de Depósitos e tendo como sujeito 
passivo a sociedade Costa & Costa (conforme as als. G) e H) do Probatório), havemos de concluir que 
o crédito em causa deve ser graduado no lugar que, nesta interpretação, lhe couber, ou seja, no caso, 
logo a seguir aos créditos que foram graduados em 1º lugar (os créditos exequendos e reclamados por 
IMI dos anos de 2004, 2005, 2006 e respectivos juros 2007), sem prejuízo da subsistência da graduação 
que, no mais, lhes cabe por força da garantia da penhora também invocada.

DECISÃO
Nestes termos acorda -se em, dando provimento ao recurso, revogar a sentença na parte em que 

vem recorrida e proceder à graduação dos créditos pela forma seguinte, saindo as custas precípuas do 
produto da venda:

1º  - Créditos exequendos e reclamados por IMI dos anos de 2004, 2005, 2006 e respectivos 
juros.

2º  - Crédito reclamado pela Caixa Geral de Depósitos, S.A, garantido por hipoteca e respectivos 
juros relativos a três anos.

3º  - Crédito reclamado pela Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Albufeira, C.R.L, garantido por 
duas hipotecas e juros relativos a três anos.

4º  - Créditos exequendo e reclamado pelo Centro Distrital de Segurança Social de Faro e respec-
tivos juros.

5º  - Créditos reclamados garantidos pela penhora e respectivos juros.
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6º  - Crédito reclamado pela Magistrada do Ministério Público da Comarca de Faro e respectivos 
juros.

7º  - Crédito reclamado pela Caixa Geral de Depósitos, S.A, e respectivos juros, na parte em que 
apenas opere a garantia da penhora.

Se necessário, dar -se -á rateio entre os créditos igualmente graduados – artigo 745º, n.º 2 do CPC.
Custas pela recorrida, que contra -alegou.

Lisboa, 20 de Dezembro de 2011. — Casimiro Gonçalves (relator) — Ascensão Lopes — Pedro 
Delgado. 

 Acórdão de 20 de Dezembro de 2011.

Assunto:

Reclamação de actos do órgão de execução fiscal. Nulidade da citação. Responsável 
subsidiário.

Sumário:

 I — De acordo com o disposto no n.º 4 do artigo 22º e no n.º 4 do artigo 23º, ambos 
da LGT, a citação do responsável subsidiário, em processo de execução fiscal 
deve conter, além dos elementos incluídos na citação do executado originário, os 
elementos essenciais da liquidação, incluindo a respectiva fundamentação.

 II — A arguição da nulidade da citação só deve proceder no caso de se demonstrar 
existência de prejuízo para a defesa do citado, no âmbito dos direitos processuais 
que podem ser exercidos na sequência dessa citação (nº 4 do artigo 198º do CPC).

 III — O artigo 37.º do CPPT destina -se aos casos em que a notificação diz respeito a 
actos em matéria tributária que possam ser objecto de meio judicial de reacção 
contra a sua validade/existência, e não a suprir as deficiências de comunicação 
de outro tipo de actos, designadamente de actos processuais, cujas regras de 
cumprimento e validade estão, primordialmente, previstas no Código de Processo 
Civil (artigos 193.º e seguintes).

Processo n.º 1037/11 -30.
Recorrente: Fernando Batista Coelho.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pedro Delgado.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

I – Fernando Baptista Coelho, com os sinais dos autos, vem recorrer para este Supremo Tribunal 
da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra de 31 de Agosto de 2011, que julgou impro-
cedente a reclamação de decisão de órgão de execução fiscal por si deduzida do acto de indeferimento 
de arguição de nulidade da citação para efeitos de reversão, no âmbito do processo de execução fiscal 
n.º 1503200401066340.

Termina as suas alegações de recurso, formulando as seguintes conclusões:
A) A citação em apreço é nula, por não respeitar o comando do art. 22 n.º 4 da LGT, que estipula 

que a citação da execução contra o responsável subsidiário deve conter os elementos essenciais da 
liquidação, incluindo a fundamentação, até porque o responsável subsidiário tem a faculdade de, na 
sequência da citação, reclamar ou impugnar os actos respectivos.

B) A citação é assim nula porque, na falta de tais elementos, o citado está impedido de exercer 
cabalmente a sua defesa, o que a afecta irremediavelmente, nos termos do art. 198º do C.P.C., aplicável 
por força do art. 2º -e) do C.P.P.T.

C) A sentença recorrida reconhece a factualidade referente à omissão da entrega dos elementos 
em causa, mas sustenta que a omissão apontada consubstancia uma mera irregularidade, que se deve 
considerar sanada se o contribuinte não usou da faculdade prevista no art. 37º n.º 1 do C.P.P.T.

D) Porém, a regra do art. 37º do C.P.P.T.  - como decorre do seu elemento literal e da sua inserção 
sistemática, logo a seguir ao art. 36º do C.P.P.T., que versa sobre as “notificações em geral”  - não se 
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aplica à citação, que é o acto através do qual se chama uma pessoa à execução, nos termos do art. 35º 
n.º 2 do C.P.P.T.

E, neste âmbito, rege uma garantia especial, a qual consta do art. 22º n.º 4 da LGT, que, nos casos 
de responsabilidade tributária, impõe que os elementos essenciais da liquidação, incluindo a fundamen-
tação, sejam comunicados à pessoa visada.

E) Ademais, extrai -se do próprio princípio do acesso ao direito e a uma tutela jurisdicional efectiva, 
que o art. 20º da CRP consagra, que a citação para uma execução  - como, de resto, para o chamamento 
a juízo de quem quer que seja  - há -de conter os elementos essenciais que permitam ao cidadão com-
preender o procedimento que lhe é movido, em ordem a garantir a sua defesa.

F) E, assim sendo, sempre seria inconstitucional, por violação do supra mencionado princípio, 
a interpretação do art. 198º n.º 1 do C.P.C., na sua conjugação com o art. 37º ns. 1 e 2 do C.P.P.T., no 
sentido em que, num caso de responsabilidade tributária, não consubstanciaria uma nulidade a omissão 
da entrega  - àquele que é citado para uma execução tributária  - dos elementos essenciais da liquidação 
contemplados pelo art. 22º n.º 4 da LGT.

II - A recorrida, Fazenda Pública, não apresentou contra -alegações.
III -O Exmº Procurador -Geral Adjunto emitiu parecer no sentido de que o processo não deve ser 

tramitado como urgente uma vez que não foi invocado prejuízo irreparável.
IV – Colhidos os vistos legais, cabe decidir.
V - Em sede factual apurou -se na primeira instância a seguinte matéria de facto com relevo para 

a decisão da causa:
A. Corre termos no Serviço de Finanças de Cascais  - 1 o processo de execução fiscal 

n.º 1503200401066340 e apensos, em que é executada “Ferbaco  - Comércio de Automóveis, Lda.” 
(fls. 42/50).

B. Para efeito de citação do reclamante como executado por reversão, o Serviço de Finanças 
remeteu -lhe carta registada com aviso de recepção, contendo a nota de citação, cópia do despacho a 
ordenar a citação e cópias das certidões das dívidas, nos termos que constam de fls. 39/53, cujo teor 
aqui se dá por integralmente reproduzido, a qual foi recebida no dia 28/03/2011 por pessoa que se 
comprometeu a entregá -la ao reclamante (fls. 39/53).

C. No dia 30/03/2011, o Serviço de Finanças remeteu carta registada ao reclamante, por ter ocor-
rido citação em pessoa diversa (fls. 53).

D. O reclamante veio então arguir a nulidade da sua citação, tendo o Chefe de Finanças, por 
decisão datada de 12/05/2011, considerado válida tal citação, nos termos constantes de fls. 54/55, cujo 
teor aqui se dá por integralmente reproduzido (fls. 54/55).

E. No dia 27/05/2011, o reclamante remeteu ao Serviço de Finanças via fax a presente reclamação (fls. 5).
VI – Do mérito do recurso
A questão objecto do presente recurso consiste em saber se padece de nulidade, por falta de requi-

sitos legais, a citação do recorrente por reversão no processo de execução fiscal e, consequentemente 
se incorre em erro de julgamento a sentença recorrida que confirmou a decisão do órgão de execução 
fiscal que indeferiu tal arguição de nulidade.

A decisão recorrida considerou que «a notificação do acto tributário desacompanhada da respectiva 
fundamentação não é nula ou ineficaz, mas apenas irregular».

E que «tratando -se de uma mera irregularidade, caso o contribuinte não faça uso da faculdade 
prevista no artigo 37.º, n.º 1, do CPPT, verificar -se -á a sua sanação.»

Prosseguindo neste discurso argumentativo a o tribunal a quo, admitindo que no caso o reclamante 
se deparou com uma citação incompleta, por falta de inclusão no respectivo acto da fundamentação dos 
actos tributários de liquidação que estavam na origem das dívidas exequendas, concluiu, contudo, que 
o mesmo não usou da faculdade prevista no artigo 37.º, n.º 1, do CPPT pelo que ocorreu a sanação da 
deficiência, não se verificando a invocada nulidade da citação.

Contra o assim decidido insurge -se o recorrente alegando que a regra do art. 37º do C.P.P.T.  - como 
decorre do seu elemento literal e da sua inserção sistemática, logo a seguir ao art. 36º do C.P.P.T., que 
versa sobre as “notificações em geral”  - não se aplica à citação, que é o acto através do qual se chama 
uma pessoa à execução, nos termos do art. 35º n.º 2 do C.P.P.T

E que neste âmbito, rege uma garantia especial, a qual consta do art. 22º n.º 4 da LGT, que, nos 
casos de responsabilidade tributária, impõe que os elementos essenciais da liquidação, incluindo a 
fundamentação, sejam comunicados à pessoa visada.

Vejamos então se ocorre a invocada nulidade de citação.
Resulta do artº 198º n.º 1 do Código de Processo Civil que é nula a citação quando não hajam 

sido, na sua realização, observadas as formalidades prescritas na lei.
E acrescenta -se no n.º 4 que a arguição só é atendida se a falta cometida puder prejudicar a defesa 

do citado.
Não há, pois, em matéria de nulidades de citação, como se refere no Acórdão deste Supremo 

Tribunal Administrativo de 10.04.2002, recurso 26503, in www.dgsi.pt «uma obsessiva preocupação 
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legislativa em garantir o cumprimento da legalidade, antes este princípio cede perante considerações 
de ordem pragmática, atinentes à relevância processual da irregularidade praticada».

Assim, sublinha -se no referido aresto, «a arguição não deve ser atendida se se demonstrar que 
não existiu prejuízo para a defesa do citado, a nível da globalidade dos direitos processuais que podem 
ser exercidos na sequência da citação».

Importa deste modo apurar, em primeiro lugar se houve preterição das formalidades legais e, em 
caso afirmativo, se houve possibilidade de prejuízo ou mesmo prejuízo para a defesa do executado, 
tendo sempre presente que no âmbito da defesa do executado por reversão devem ser consideradas não 
só as faculdades processuais de impugnação da liquidação mas também as faculdades processuais de 
reacção no processo de execução.

Ora nos termos do disposto nos arts. 23º n.º 4 e 22º n.º 4 da LGT a citação do devedor subsidiário 
em processo de execução fiscal deve incluir a declaração fundamentada dos pressupostos e extensão da 
reversão e conter os elementos essenciais da respectiva liquidação, incluindo a fundamentação nos termos 
legais, a fim de o citando poder reclamar ou impugnar a dívida, nos mesmos termos do devedor principal.

Por outro lado dispõe o artº 77º n.º 2 da Lei Geral Tributária que a fundamentação dos actos tributários 
pode ser efectuada de forma sumária, devendo sempre conter as disposições legais aplicáveis, a qualifica-
ção e quantificação dos factos tributários e as operações de apuramento da matéria tributável e do tributo.

A jurisprudência desta Secção do Contencioso Tributário do STA tem vindo a pronunciar -se também 
no sentido de que a citação dos responsáveis revertidos em execução fiscal deve incluir a declaração 
fundamentada dos pressupostos e extensão da reversão e conter os elementos essenciais da respectiva 
liquidação, incluindo a fundamentação nos termos legais, a fim de poderem “reclamar ou impugnar a 
dívida, cuja responsabilidade lhes for atribuída, nos mesmos termos do devedor principal”.

Não contendo a citação tais elementos, padece de nulidade a arguir no processo executivo  - cf. 
neste sentido Acórdãos de 21.05.2008, recurso 309/08, de 6/6/02, in rec. n.º 832/02 e de 24/8/05, in 
rec. n.º 934/05.

No caso subjudice resulta do probatório que o serviço de finanças remeteu ao recorrente carta 
registada com aviso de recepção, contendo a nota de citação, cópia do despacho a ordenar a citação 
e cópias das certidões das dívidas, nos termos que constam de fls. 39/53, ali se incluindo o despacho 
que ordenou a reversão.

Do despacho que ordenou a reversão contra os responsáveis subsidiários, nomeadamente o recor-
rente e outro, consta, ipsis verbis, o seguinte (cf. fls. 42 e 43): «Através da análise do presente processo, 
constata -se a insuficiência de bens pertencentes à originária devedora FERBACO COMERCIO AU-
TOMOVEIS SA, NPC 502509058, com sede na AV. DA REPUBLICA – ALCOITÃO ALCABIDECHE, 
que garantam o pagamento da dívida exequenda e acrescido, verificando -se, assim, a insuficiência 
do património da executada para solver a dívida, pelo que nos termos do artigo 23.º n.º 2 da LGT e 
artigo 153.º, n.º 2 do C.P.P.T., devem ser chamados à execução os responsáveis subsidiários.

As informações oficiais prestadas e documentadas referem que:
1º  - - A constituição da Sociedade foi matriculada na Conservatória do Registo Comercial de 

Cascais, sob o n.º 502509058;
2.º  - A executada iniciou o exercício da sua actividade em 1990 -11 -19;
3.º - Verifica -se, desde logo, nos termos do artº 153.º, n.º 2 alínea b) do CPPT, fundada insufici-

ência do património da originária devedora para a satisfação da dívida.
4.º - No CONTRATO DE SOCIEDADE, Comercial, conforme a matrícula da Cons. Registo Co-

mercial de Cascais, AP.04/199012127 refere que designa como Administradores:1º ANTONIO JOSE 
BAPTISTA COELHO, residente em …………… LISBOA e 2.º FERNANDO BAPTISTA COELHO, 
residente na …………... ESTORIL, sendo a forma de obrigar a sociedade com a assinatura de dois 
Administradores.

5º  - Assim, de acordo com o disposto nos artigos 23.º da LGT e alínea b) do nº1 do artº 24º LGT 
e 153.º e 160.º do CPPT, podemos identificar como subsidiários responsáveis os Administradores: 
ANTONIO JOSE BAPTISTA COELHO e FERNANDO BAPTISTA COELHO, relativamente à referida 
firma, pelas dividas exequendas, constantes da relação anexa e cujo prazo de cobrança voluntário 
terminou durante o período da sua gerência que estão na base da instauração do processo de execução 
fiscal n.º 1503200401066340 e Aps..

Fundamentos da liquidação:
As dividas constantes da relação assinaladas com a letra a)
IVA· LO  -Imposto sobre o valor Acrescentado, liquidação oficiosa pelos Serviços centrais  - Se 

a declaração periódica prevista no artigo 40.º do CIVA. não for apresentada, a Direcção -Geral dos 
Impostos procede à liquidação oficiosa do imposto, com base nos elementos de que disponha.

As dividas constantes da relação assinaladas com a letra b)
IRC  - LO  - Liquidação oficiosa pelos Serviços centrais  - Se a declaração periódica prevista no 

artigo artº 101º do CIRC não for apresentada, a Direcção -Geral dos Impostos procede à liquidação 
oficiosa do imposto, com base nos elementos de que disponha, conforme dispõe o artº 83º, alínea b).
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As dívidas constantes da relação assinaladas com a letra c)
IRS/IRC  - Juros Compensatórios Juros compensatórios devidos pelo retardamento da entrega do 

imposto retido ou a reter no âmbito da substituição tributária conforme dispõe o artº 35º da LGT.
Projectado esse sentido de decisão, foi por Despacho de 2011.02.14, proferido a folhas que an-

tecedem, determinado que se desse cumprimento ao disposto no artigo 60.º, n.º 4 da LGT, tendo em 
vista a observância do artigo 23.º n.º 4 da mesma Lei Geral Tributária.

Assim se cumpriu.
Foram enviadas aos Administradores ANTONIO JOSE BAPTISTA COELHO e FERNANDO 

BAPTISTA COELHO, notificação para exercer o direito de audição, assinou o Registo e considera -se 
notificado nos termos do artº 39º, n.º 3 do CPPT;

Nesta sequência não exerceram o direito de audição.
Constatada a insuficiência de bens da originária devedora, tendo com fundamento legal no 

disposto do artigo 153.º n.º 2 alínea b) do CPPT e alínea b) do n.º 1 do artº 24.º LGT, ORDENO A 
REVERSÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL, contra os subsidiários responsáveis: ANTO-
NIO JOSE BAPTISTA COELHO e FERNANDO BAPTISTA COELHO, pelas dividas supra indicadas 
no valor total de 24.816,44€, pela divida que está na base da instauração do Processo de Execução 
Fiscal n.º 1503200401066340 e Aps..

Citações necessárias, considerando os efeitos e cominações constantes do artigo 160.º do C.P.P.T., 
que se explicitarão, e tendo em atenção o disposto no artigo 191.º n.º 3 do mesmo código.

Averbamentos necessários.»
Sobre o cumprimento das formalidades legais da citação (arts. 23º n.º 4 e 22º n.º 4 da LGT) diz -se 

na sentença recorrida que o reclamante se deparou com uma citação incompleta, por falta de inclusão 
no respectivo acto da fundamentação dos actos tributários de liquidação que estavam na origem das 
dívidas exequendas

Ora não é bem essa a realidade que se resulta do probatório.
Como se constata do despacho de reversão acima transcrito, o mesmo contém uma referência aos 

“fundamentos da liquidação”.
Porém, havemos de convir que tal fundamentação é manifestamente sucinta e incompleta.
E se é certo que a fundamentação do acto tributário deve ser sucinta (cf. art. 125º, n. 1, do CPA), a 

mesma não pode deixar de levar ao conhecimento do contribuinte os elementos básicos tidos em conta 
no cálculo do imposto, nomeadamente as operações de apuramento da matéria tributável (artº 77º, n.º 2 
da Lei Geral Tributária, acima referido).

Ora é isso que não sucede no caso subjudice, sendo que a expressão «a Direcção -Geral dos Impos-
tos procede à liquidação oficiosa do imposto, com base nos elementos de que disponha», utilizada em 
relação às liquidações de IVA e IRC é manifestamente vaga e imprecisa não permitindo ao contribuinte 
sindicar o “iter” seguido pela Administração quanto ao modo de apuramento da matéria tributável. 
Ocorre, pois, uma insuficiência de fundamentação quanto ao modo de apuramento do “quantum” tri-
butário, o que equivale a falta de fundamentação.

Daí que se entenda que a citação padece da nulidade que lhe foi arguida, e com prejuízo para a 
defesa do citado, a nível da globalidade dos direitos processuais que podem ser exercidos na sequência 
da mesma, afectando, nomeadamente, a impugnação das liquidações, que depende, essencialmente, do 
conhecimento do discurso formal fundamentador do acto.

A arguição de nulidade deveria, pois, ter sido atendida à face do disposto no n.º 4 do artº 198º 
do CPC.

Porém a sentença recorrida teve em consideração que «a notificação do acto tributário desacom-
panhada da respectiva fundamentação não é nula ou ineficaz, mas apenas irregular».

E «no que concerne à falta de inclusão na citação da fundamentação da liquidação, também 
exigida por aquele n.º 4 do artº 22º da Lei Geral Tributária», julgou que «será aplicável o regime de 
sanação previsto no artº 37º do Código de Procedimento e Processo Tributário, pelo que estará afastada 
a possibilidade de tal constituir nulidade de citação».

Não acompanhamos este entendimento e antes julgamos, aliás em sintonia com a jurisprudência 
dominante deste Supremo Tribunal Administrativo que «a citação em processo de execução fiscal que 
não comunique a fundamentação do despacho de reversão não torna o acto de reversão inoponível ao 
responsável subsidiário, o qual pode invocar a irregularidade ou a nulidade da citação, e não socorrer -se 
do artigo 37.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário, uma vez que este dispositivo legal 
é aplicável às comunicações de “decisões em matéria tributária” que não contenham a fundamentação 
legalmente exigível, e não se aplica a actos de natureza judicial como é a citação em processo de exe-
cução fiscal(1)»  - cf. neste sentido os Acórdãos deste Supremo Tribunal Administrativo de 21.09.2011, 
recurso 780/11, de 19.01.2011, recurso 1034/11, de 13.10.2010, recurso 493/10, de 12.05.2010, recurso 
84/10, de 12.05.2010, recurso 632/09, de 25.11.2009, recurso 552/09. e de 06.06.2007 recurso 91/07, 
todos in www.dgsi.pt.
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Como impressivamente se diz no Acórdão 493/10, de 12.05.2010, o artigo 37.º destina -se apenas 
aos casos em que a notificação diz respeito a actos tributários que possam ser objecto de meio legal de 
reacção contra a sua validade/existência, não se destinando a suprir as deficiências de comunicação de 
outro tipo de actos, designadamente de actos processuais, praticados no âmbito de processos judiciais, 
cujas regras de cumprimento e validade estão, primordialmente, previstas no Código de Processo Civil 
(artigos 193.º e seguintes).

Neste contexto não será aplicável ao caso subjudice o regime de sanação previsto no artº 37º do 
Código de Procedimento e Processo Tributário, pelo que não pode manter -se a sentença recorrida que 
decidiu em contrário.

VI. Decisão:
Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do 

Supremo Tribunal Administrativo em conceder provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida, 
julgando -se procedente a reclamação deduzida e nula a citação efectuada ao recorrente, por não conter 
os elementos legalmente exigidos, devendo a citação ser repetida com observância das formalidades 
legais no que respeita também à fundamentação das liquidações.

Custas pela Fazenda Pública, apenas em 1.ª instância, já que não contra -alegou neste Supremo 
Tribunal.

Lisboa, 20 de Dezembro de 2011. — Pedro Delgado (relator) — Dulce Neto — Francisco Rothes.

(1) (Sublinhado nosso.) 

 Acórdão de 20 de Dezembro de 2011.

Assunto:

Subida imediata e diferida da reclamação. Prejuízo irreparável.

Sumário:

 I — Apesar do carácter taxativo que a redacção do n.º 3 do artigo 278.º do CPPT dá 
ao elenco dos casos de subida imediata das reclamações, deverá ainda admitir -se, 
sob pena de violação do direito à tutela judicial efectiva de direitos e interesses 
legítimos em matéria de contencioso administrativo, constitucionalmente garantido 
(cf. artigo 268.º, n.º 4, da Constituição da República), a remessa e conhecimento 
imediato da reclamação sempre que, com a sua subida diferida, o interessado sofra 
ou possa sofrer prejuízo irreparável ou, sempre que a reclamação perca toda a 
utilidade.

 II — Deve subir imediatamente a presente reclamação porque a subida diferida é 
susceptível de desencadear prejuízos graves e, ao que tudo aponta, irreparáveis 
para a situação da Recorrente, afundada em dívidas de montante tão elevado, 
cujo pagamento prestacional veio requerer à Recorrida Fazenda Pública e de 
cujo indeferimento veio justamente reclamar.

Processo n.º 1048/11 -30.
Recorrente: Magimóveis — Administração de Imóveis, S. A.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Ascensão Lopes.

Acordam, em conferência, neste Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Admi-
nistrativo:

1 – RELATÓRIO
MAGIMÓVEIS  - ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS, S.A., contribuinte fiscal n.º 502887117, 

não se conformando com decisão proferida a fls. 110 e ss. dos autos, que determinou a subida diferida 
da reclamação da decisão do órgão de execução fiscal apresentada nos termos dos artigos 276º e ss. 
do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT), interpôs o presente recurso jurisdicional 
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para o TCA -Norte que por acórdão de 06/10/2011 se julgou incompetente em razão da hierarquia para 
dele conhecer, tendo os autos sido remetidos a este STA.

As questões a decidir são de direito.
Formula a recorrente as seguintes conclusões:
«1 - A Reclamante/recorrente, na Reclamação dirigida ao Tribunal Administrativo e Fiscal, alegou 

e invocou, até por mais do que uma vez que o indeferimento do por si requerido, configura a possibi-
lidade de verificação de um prejuízo grave, escusado e irreparável para a mesma, a qual é empresa de 
pequena dimensão e que vem tentando sanear financeiramente a sua estrutura negocial, por forma a 
cumprir com as suas obrigações, passadas e futuras.

2 - Daí que invocou, também repetidamente, que o estrangulamento da tesouraria que a Fazenda 
Pública provoca à Executada, penhorando -lhe as rendas respeitantes aos contratos de arrendamento 
celebrados, e ameaçando colocar em hasta pública os respectivos bens imóveis — os quais são a sua 
mercadoria inerente ao exercício da respectiva indústria, seja na modalidade de cobrança das rendas, 
seja na modalidade de revenda de algum dos prédios de que é titular, por forma a poder rentabilizar o 
seu negócio e fazer face às obrigações tributárias — é de molde a causar -lhe tão graves e irreparáveis 
danos que atirará a mesma para a Insolvência.

3 - Assim, sendo flagrantes naquele reclamado despacho, aquelas também reclamadas omissões, 
tal como, os vícios supra assinalados, deve a presente reclamação, que se destina a reagir contra tais 
omissões, vícios e erro de julgamento e sendo manifesto e até irrecuperável, o prejuízo que ameaça a 
sociedade executada/reclamante, caso o reclamado despacho não seja entretanto revogado pela própria 
administração pública,

4 - Pelo que, e conforme também ali repetidamente afirmou e aqui novamente reafirma e invoca, 
deve ser determinado e ordenado a imediata revogação da decisão proferida no tribunal “a quo” devendo 
ser admitida e declarada a subida imediata da reclamação por forma a que no competente Tribunal 
Administrativo e Fiscal de Braga, — art. 277.º n.º 2, 278.º n.º 3, 4 e 5 do CPPT —, seja a mesma 
apreciada e julgada.

5 - Até porque, somente com a subida imediata da presente reclamação ficará efectivamente 
assegurado o princípio da plenitude da tutela jurisdicional dos direitos e interesses dos particulares, 
perante a administração fiscal, o qual igualmente tem garantia constitucional — art. 20º e 268º nºs 3 
e 4 da Constituição —.“

6 - Sendo certo que, como supra se demonstrou, logo se tendo igualmente incluído nas conclusões 
da Reclamação factualidade e alegações tendente a demonstrar que o prejuízo resultante para a Recla-
mante/Recorrente, decorrente da subida diferida da reclamação, é de tal modo grave e irreparável, que 
não só faria perder utilidade prática à mesma reclamação, como os prejuízos provocados à sociedade 
reclamante assumem tamanha dimensão que atiram a mesma para a insolvência.

7 - Em face do que o articulado da reclamação demonstra e do que aqui se evidenciou, é manifesto 
que a subida diferida da reclamação não só torna absolutamente inútil a mesma  - na medida em que, 
depois de pagas as quantias em execução em cada um dos processos, ou depois de vendidos os imó-
veis/prédios penhorados no âmbito das execuções (o que a acontecer será por um preço muito inferior 
e até eventualmente miserável em face daquele que deveria ser o preço justo dos bens imóveis) não faz 
nenhum sentido nem tem nenhuma utilidade prática determinar a apensação dos processos — como 
os prejuízos que estão na iminência de se repercutirem na sociedade reclamante, a qual corre riscos de 
perder a parte mais significativa do seu património imobiliário, numa tão difícil conjuntura económica, 
são de tal modo graves que atirarão a mesma para a insolvência.

ISTO POSTO,
8 - A enumeração constante do artigo 278º do C.P.P.T. dos “casos” em que é possível ao lesado 

reclamar, tem sido considerada pela jurisprudência como não sendo taxativa, devendo -se estender a todos 
aqueles casos em que a regra geral da subida diferida faz perder toda e qualquer utilidade à reclamação,

9 - Isto é, todos aqueles casos em que a reclamação fique sem finalidade alguma por força da sua 
subida diferida ou em que a sua apreciação e decisão pelo tribunal, ainda que favorável ao recorrente, 
não lhe possa já aproveitar, situação que acarreta necessariamente um prejuízo irreparável.

10 - Pelo que, em todos os casos em que o indeferimento da apreciação da legalidade de um desses 
actos lesivos faça perder toda a utilidade à reclamação, provocando a impossibilidade prática de defesa 
dos direitos e interesses do executado se tem de aceitar o regime de subida imediata da reclamação.

11 - Salvaguarda -se deste modo a garantia constitucional de tutela jurisdicional efectiva dos direitos 
ou interesses legalmente protegidos dos administrados prevista no n.º 4 do artigo 268º, da Constituição 
da República Portuguesa e que vem consagrado na lei ordinária, possibilitando aos contribuintes o direito 
de reclamar de todos os actos lesivos — artigos 95º nºs 1 e 2 alínea j) e 103º nº2 da L.G.T..

Acresce dizer,
12 - O alcance da tutela judicial efectiva não se limita à possibilidade de reparação de prejuízos 

provocados por uma actuação ilegal, comissiva ou omissiva, da administração, exigindo antes, e sempre 
que possível, que sejam evitados os próprios prejuízos.13 - “Por isso, em todos os casos em que o dife-
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rimento da apreciação jurisdicional da legalidade de um acto lesivo praticado pela Administração puder 
provocar para os interessados um prejuízo irreparável, não pode deixar -se de admitir a possibilidade 
de impugnação contenciosa imediata, pois é a única forma de assegurar tal tutela” — mesmo Autor, 
Anotação ao art. 276º do C.P.P.T., pag. 648  -

14 - Daí que, tendo a Reclamante invocado prejuízo irreparável para sustentar a sua pretensão de 
subida imediata da reclamação, não poderia deixar o Tribunal “a quo” de apreciar essa mesma questão 
e passar a conhecer do objecto do processo, conforme ficou delimitado pela Reclamante/Recorrente.

15 - Ao não ser conhecido pelo Tribunal “a quo” o objecto da Reclamação, e ao determinar -se que 
a subida terá de ser diferida, frustra -se o objectivo da tutela jurisdicional pretendida pela Executada, 
qual seja o de impedir a produção de prejuízos irreparáveis resultantes da subida diferida.

16 - No caso, resultaria prejuízo irreparável para a existência/sobrevivência da Executada, que 
não tem meios económicos para proceder ao pagamento de uma só vez, ou até em prestações menores 
e múltiplas, conforme as trinta execuções pendentes, das quantias que lhe são exigidas.

17 - Por tudo isto, a decisão recorrida aplica uma dimensão normativa do artigo 278.º do CPPT 
que é inconstitucional porquanto a reclamação/recurso perderia qualquer utilidade caso não subisse 
imediatamente e com efeito suspensivo, nos termos dos nºs 3 e 5 do artigo 278.º do CPPT.

18 - O que se pode e deve evitar desde que se retirem as devidas consequências da prevalência da 
Lei Geral Tributária (LGT) sobre a demais legislação de carácter fiscal (artigo 1.º do CPPT), designada-
mente, o disposto nos artigos 95º, nºs 1 e 2, alínea j), e 103º, n.º 2, da LGT, e que, para o caso aqui em 
apreço, seja acrescentado a garantia constitucional aos administrados de tutela jurisdicional efectiva dos 
seus direitos ou interesses legalmente protegidos, incluindo, nomeadamente, o reconhecimento desses 
direitos ou interesses e a adopção de medidas cautelares adequadas (artigo 268º, n.º 4, da CRP).

19 - Com efeito, a restritiva dimensão normativa encontrada e aplicada pelo Tribunal “a quo” 
enferma de inconstitucionalidade orgânica e material.

20 - Desde logo, a inconstitucionalidade orgânica da norma extraída do artigo 278.º do CPPT, na 
dimensão normativa aplicada, resulta da violação do disposto na Lei n.º 87 -B/98, de 31 de Dezembro, 
que autoriza o Governo a aprovar o CPPT «no respeito pela compatibilização das suas normas com as 
da lei geral tributária e regulamentação das disposições da referida lei que desta careçam» (cf. artigo 51º, 
alínea c), da Lei n.º 87 -B/98, de 31 de Dezembro).

21 - De outro lado, a inconstitucionalidade material dessa dimensão normativa extraída do ar-
tigo 278.º do CPPT resulta da violação do disposto no artigo 268º, n.º 4 — garantia aos administrados de 
tutela jurisdicional efectiva dos seus direitos ou interesses legalmente protegidos — da Constituição. Pois,

22 - A Constituição assegura que a todos é garantida tutela jurisdicional efectiva dos seus direitos 
ou interesses legalmente protegidos (artigo 268º, n.º 4, da CRP).

E, quando assim se não entender,
23 - Importa então e por mera cautela de patrocínio, invocar a inconstitucionalidade da norma 

constante do art. 278º do C.P.P.T., ao menos na vertente normativa tirada pela decisão recorrida, a qual 
se vem generalizando em algumas decisões dos tribunais de primeira instância — apesar de claramente 
minoritárias — seja por inconstitucionalidade material, na medida em que viola o Princípio Constitucio-
nal do Acesso ao Direito e ao tribunal em tempo oportuno, consagrado nos arts 2º e 20º da constituição 
e na medida em que viola o art 268º n.º 4 da Constituição, o qual consagra o Princípio da Garantia da 
Tutela Jurisdicional Efectiva dos direitos e interesses legalmente protegidos dos contribuintes.

24 - Tal como importa invocar a inconstitucionalidade orgânica desse mesmo preceito legal, na 
medida em que viola a Lei de autorização legislativa constante da Lei n.º 87 -B/98, de 31 de Dezem-
bro, que autorizou o Governo a aprovar o CPPT «no respeito pela compatibilização das suas normas 
com as da lei geral tributária e regulamentação das disposições da referida lei que desta careçam» (cf. 
artigo 51º, alínea c), da Lei n.º 87 -B/98, de 31 de Dezembro).

Pelo que,
25  - Salvo o devido respeito o despacho reclamado/recorrido, violou e, ou, interpretou erradamente 

o conjugadamente disposto, entre outros, por um lado nos arts. 20º, 103º nº1 e n.º 2, 266º n.º 2 e 268º 
nº4 da CRP e arts. 95º n.º 1 e 2 alínea j) e 103º nº2 da L.G.T., tal como e por outro lado viola o disposto 
nos arts. 276º e 278º n.º 3 do C.P.P.T.».

Não houve contra -alegações.
Neste Tribunal o Ministério Público emitiu parecer em que reitera o parecer constante de 

fls. 169 a 170 Vº da Sra Procuradora Geral Adjunta no TCA Norte o qual é do seguinte teor:
1. Inconformada, veio a Recorrente interpor recurso do despacho proferido em 22 de Junho 

de 2011, pela Mmª Juíza de Direito a quo, que, com fundamento no facto de a reclamação não ter 
enquadramento no n.º 3 do art.º 278.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário (do-
ravante, CPPT) e, ainda, na circunstância da subida diferida não retirar efeito útil à reclamação, 
ordenou a remessa dos presentes autos ao órgão de execução fiscal, nos termos e para os efeitos 
do no n.º 1 do citado preceito legal.
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2. Sucede que é univocamente entendido pela doutrina e foi consagrado pela jurisprudência 
que o âmbito do recurso se encontra delimitado pelas conclusões extraídas, pelo recorrente, da 
motivação, não podendo o tribunal de recurso conhecer de matéria nelas não inserida, com óbvia 
ressalva dos casos em que se impõe o seu conhecimento oficioso.

Ora, analisadas as conclusões com que a ora Recorrente remata a motivação do recurso ju-
risdicional em apreço, verifica -se que a mesma assaca ao despacho recorrido erro de julgamento, 
por alegada violação e, ou, errada interpretação do regime legal que resulta das disposições con-
jugadas, por um lado, dos arts. 20.º, 103.º n.ºs 1 e 2, 266.º n.º 2 e 268.º n.º 4 da CRP e arts. 95º n.ºs 
1 e 2 alínea j) e 103.º n.º 2 da L.G.T. e, por outro lado, dos arts. 276.º e 278.º n.º 3 do CPPT.

Destarte, as questões suscitadas, nas conclusões das alegações, reconduzem -nos à apreciação 
de matéria de direito e, por essa via, remetem -nos para a análise e a determinação da melhor 
interpretação dos mencionados preceitos legais, mormente, se o, aliás douto, despacho recorrido 
fez correcta e adequada aplicação do aludido artigo 278.º, em que se fundamentou para indeferir 
a pretensão da Reclamante, ora Recorrente.

3. Ora, debruçando -nos sobre a decisão em crise, constata -se que o tribunal a quo equa-
cionou devidamente a questão colocada, quando refere expressamente que “(...) como tem sido 
jurisprudencialmente entendido, o n.º 3 do art.º 278º não tem carácter taxativo, devendo ter subida 
imediata, sob pena de inconstitucionalidade, a reclamação de qualquer decisão do órgão de execução 
fiscal que possa causar prejuízos irreparáveis ao reclamante, assim como aquelas em que a subida 
diferida lhes retire efeito útil”.

E, mais adiante, explicitou os fundamentos e o sentido da decisão proferida, aludindo, nome-
adamente, a que: “A reclamante reage contra o acto de indeferimento do seu pedido de apensação 
de execuções e pagamento em prestações, o qual não se vislumbra possa acarretar os prejuízos 
alegados, que de qualquer modo, na eventualidade de puderem vir a ocorrer, sempre decorreriam 
das dívidas da reclamante, para cuja cobrança foi instaurada a execução fiscal, sendo inerentes ao 
processo de execução.

De resto, a reclamante não põe a causa a existência das dívidas, invocando a ocorrência de 
prejuízos em termos de probabilidade.

Finalmente, não se afigura, nem vem alegado, que a subida diferida lhe retire efeito útil à 
reclamação”.

Concluiu, assim, pela inverificação dos pressupostos fácticos e jurídicos passíveis de conduzir 
à prolação de uma decisão favorável às pretensões da ora Recorrente e, daí, pela improcedência 
da reclamação.

4. Todavia, quanto a nós, o tribunal a quo, no despacho em crise, não ponderou adequa-
damente todos os factos alegados pela aí Reclamante, conducentes, na nossa óptica, à ilação de 
que a subida diferida da reclamação implicará um prejuízo grave e irreparável para a mesma e, 
consequentemente, não extraiu da correcta interpretação do preceito as suas necessárias e óbvias 
consequências.

Assim, resulta, para nós, à saciedade, que a situação económica da Reclamante, devidamente 
espelhada nos autos, é de tal forma grave que é de molde a permitir concluir pela verificação 
de uma situação de facto desencadeadora da preterição da regra geral da subida diferida da 
reclamação.

Na verdade, a factualidade alegada pela Recorrente, não desmentida pela Recorrida, e, 
outrossim, os elementos constantes dos autos permitem -nos concluir, sem margem para dúvidas, 
que a não subida imediata da reclamação é susceptível de desencadear prejuízos graves e, ao 
que tudo aponta, irreparáveis para a situação da Recorrente, afundada em dívidas de montante 
tão elevado, cujo pagamento prestacional veio requerer à Recorrida Fazenda Pública e de cujo 
indeferimento veio justamente reclamar.

O que vale por dizer que a subida diferida da reclamação retirar -lhe -ia toda e qualquer 
utilidade, porquanto, como o refere a Recorrente, esta é, na difícil conjuntura nacional e inter-
nacional, a única via possível para obviar à sua insolvência.

Destarte, conforme alegado, entendemos que ocorrerá prejuízo irreparável para a sobrevi-
vência  - quiçá existência  - da Executada Recorrente, se acaso não for efectuado pelo tribunal o 
reexame dos pedidos formulados perante a Fazenda Pública.

O que significa, a nosso ver, que deverá ser admitida e declarada a subida imediata da recla-
mação, de modo a que tais pretensões sejam agora apreciadas e julgadas no competente Tribunal 
Administrativo e Fiscal (abreviadamente, TAF) de Braga, de harmonia com o preceituado nos 
artigos 277.º n.º 2 e 278.º n.ºs 3, 4 e 5, ambos do CPPT.

Assim, face à invocação, por parte da Recorrente, da inexistência de meios económicos para 
proceder ao pagamento de uma só vez, ou até em prestações menores e múltiplas, das quantias 
exequendas, no âmbito das trinta execuções contra ela pendentes, no Serviço de Finanças de 
Guimarães -1, faz todo o sentido a alegação, por banda da Recorrente, de urgência, necessidade 
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e absoluta imprescindibilidade da intervenção do Juiz de Direito do TAF de Braga, tendo em 
vista o conhecimento e decisão dos pedidos oportunamente formulados por aquela, que foram 
objecto de indeferimento.

Assim sendo, tudo ponderado, propendemos para o entendimento de que o caso vertente 
configura justamente uma das situações em que a jurisprudência postula e defende o afastamento 
da regra geral, ou seja, um tratamento diferenciado do que aparentemente resultaria da lei, face 
ao teor literal da norma do n.º 3 do aludido artigo 278.º.

Na verdade, secundamos as considerações que, a esse propósito, tece a Recorrente, nas 10.ª 
e 11.ª Conclusões das suas alegações de recurso, quando refere que “(...) em todos os casos em que 
o indeferimento da apreciação da legalidade de um desses actos lesivos faça perder toda a utilidade 
à reclamação, provocando a impossibilidade prática de defesa dos direitos e interesses do executado 
se tem de aceitar o regime de subida imediata da reclamação “

Do mesmo modo, na esteira da Recorrente, entendemos, que “Salvaguarda -se deste modo a 
garantia constitucional de tutela jurisdicional efectiva dos direitos ou interesses legalmente protegidos 
dos administrados prevista no n.º 4 do artigo 268.º da Constituição da República Portuguesa e que 
vem consagrado na lei ordinária, possibilitando aos contribuintes o direito de reclamar de todos os 
actos lesivos  - artigos 95.º n.ºs 1 e 2 alínea j) e 103.” n.º2 da L.G.T.”.

Concluímos, pois, sem necessidade de outros considerandos, por despiciendos, que na inte-
gral procedência do presente recurso jurisdicional, deverá ser revogado o despacho reclamado e, 
consequentemente, deverão os autos baixar à 1ª instância a fim de o tribunal a quo conhecer da 
reclamação, emitindo agora uma decisão de mérito, se nada mais a tanto obstar.

5. Nesta conformidade, nos termos e com os fundamentos acima sucintamente expostos, 
somos do parecer de que deverá ser concedido provimento ao presente recurso jurisdicional, 
revogando -se, pois, inteiramente, a, aliás douta, decisão recorrida.

2 - Mostram os autos o seguinte:
Em 14 de Maio de 2010 a ora recorrente dirigiu ao Sr. Chefe do Serviço de Finanças de Guimarães1 

o requerimento que consta de fls. 35 a 46 dos autos e no qual se patenteia que pediu a apensação de todos 
os processos de execução contra si pendentes e a autorização de pagamento da quantia determinada, 
após a apensação, em 120 prestações mensais e a suspensão das execuções ou, que fossem levadas em 
linha de conta o valor da penhoras das rendas.

Tal requerimento foi objecto de despacho do Sr. Chefe de Finanças datado de 29/04/2011 constante 
de fls. 70 e vº dos autos cujo teor é o seguinte:

Vem em 14 de Maio de 2010 Manuel Boaventura, advogado, na qualidade de mandatário 
do executado MAGIMÓVEIS ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS SA, NIF/NIPC 502887117, 
requerer a apensação dos processos executivos identificados na petição e no seguimento desta 
apensação seja autorizado nos termos do n.º 7 do art.º 196.º do Código de Procedimento e Processo 
Tributário (adiante CPPT) o pagamento da quantia assim determinada (após a apensação) em 
120 prestações mensais, e que por via da inclusão na norma acima referida, seja determinada a 
suspensão das execuções fiscais ou, quando assim se não entender, seja levado à conta das res-
pectivas prestações mensais que vierem a ser autorizadas [sic], o valor das penhoras de rendas 
que à sociedade executada cabe receber.

As factualidades subjacentes são as seguintes:
1  - A ora requerente já usufruiu de planos de pagamento em prestações nos processos 

executivos n.º0418200301054791, 0418200601056522, 0418200601114255, 0418200701010247, 
0418200701020263, 0418200701021303, 0418200701039512, 0418200701053426, 0418200701062891, 
0418200701065718, 0418200701073257, 0418200701088718, 0418200701109340, 0418200801013238, 
0418200801036033, 0418200801061763 estes que se encontram apensados ao processo 
n.º 0418200201050567 e nos processos n.º 0418200501039512 0418200501056859 0418200501096729 
0418200601038400 e 0418200601089536 consequentemente tendo requerido e beneficiado anterior-
mente daqueles planos não pode nestes requere -lo novamente em conformidade com o disposto 
no n.º 2 do artigo 189º do CPPT

2  - Quanto ao processo executivo n.º 041820080087290 e Apensos (n.º 04182008200801087495 
e n.º 0418200801092260), atendendo ao valor da quantia exequenda, no montante global de 
€ 172.810,69, a entidade competente para autorizar ou não o pagamento em prestações, é do 
Exmo. Senhor Director de Finanças do Distrito de Braga, nos termos do n.º 2 do artigo 197.
º do Código de Procedimento e Processo Tributário sucede porem que aquela opôs -se ao pro-
cesso n.º 04182008200801087495 autuado para cobrança da quantia exequenda de € 136.951,63, 
encontrando -se a oposição a correr termos no Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, sob o 
n.º 0418200909000160, não se encontrando o processo de execução suspenso e ao dar -se execução 
ao pedido de pagamento em prestações, provocará a extinção da aludida oposição por inutilidade 
superveniente da lide.
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3 -Nos processos executivos n.º 0418200901113623 e n.º 0418200901083201 não consta qual-
quer pedido de pagamento em prestações anterior à presente petição, agora em análise, nem foi 
realizada a citação pessoal, encontrando -se por isso reunidos os pressupostos para ponderar o 
pagamento daqueles em prestações, caso seja formulado o pedido, nos termos do n.º 1 do ar-
tigo 196.º do CPPT.

4  - Relativamente aos processos executivos n.º 0418200801114352, n.º 0418200901005642, 
n.º 0418200901020226 e n.º 0418200901032488, em virtude de se encontrarem extintos, não há 
lugar a pronúncia.

Decidindo:
Antes de mais convém esclarecer que, o n.º 7 do artigo 196º do CPPT (na redacção dada 

pela Lei n.º 3 -B/2010, de 28 de Abril) se refere ao número de prestações a conceder e não à ad-
missibilidade do pedido, conforme resulta do teor do mesmo, que nos diz: “Quando, no âmbito de 
processo de recuperação económica se demonstre a indispensabilidade da medida e, ainda, quando 
os riscos inerentes à recuperação dos créditos o tornem recomendável, a administração tributária 
pode estabelecer que o regime prestacional seja alargado até ao dobro do limite máximo previsto no 
número anterior, com observância das condições previstas nos n.º 3 e 6.”.

Não existe no direito tributário actual normas especiais de consolidação financeira e rees-
truturação empresarial.

Nos termos das leis tributárias actualmente em vigor, a figura do pagamento em prestações 
está prevista no artigo 196.º do CPPT que nos diz no seu n.º 1: “as dívidas exigíveis em processo 
executivo poderão ser pagas em prestações mensais, e iguais mediante requerimento a dirigir, no 
prazo de oposição, ao órgão da execução fiscal.”.

O prazo de oposição (e os meios de reacção ao dispor do executado) é comunicado ao exe-
cutado pela citação, conforme estipulado no n.º 1 do artigo 189.º do CPPT que refere a função 
da citação, ou seja: “... comunicar ao executado o prazo para oposição à execução e para requer o 
pagamento em prestações ou a dação em pagamento”, sendo reforçado pelo seu n.º 2 que refere “até 
ao termo do prazo de oposição à execução pode o executado, se ainda o não tiver feito anteriormente 
nos termos das leis tributárias, requerer o pagamento em prestações”.

Da apensação de todos os processos executivos, o artigo 179.º n.º 1 do CPPT determina que 
“Correndo contra o mesmo executado várias execuções, nos termos deste Código, serão apensadas, 
oficiosamente ou a requerimento dele, quando se encontrarem na mesma fase”, no entanto, o seu 
n.º 3 ressalva que “A apensação não se fará quando possa prejudicar o cumprimento de formalida-
des especiais ou, por qualquer outro motivo, possa comprometer a eficácia da execução”, pelo que 
atendendo à situação dos processos executivos constantes dos pontos 1 a 4 deste despacho verifica-
-se tal não ser possível pois não tendo para uns (referidos no ponto 1) possibilidade de requerer 
novamente o pagamento em prestações para os mencionados nos pontos 2 e 3 tal não foi para já 
decidido porque nunca houve um pedido de pagamento em prestações específico para aqueles 
processos, verificando -se para os referidos no ponto 2, para além dos condicionalismos nele cons-
tantes que foi citado pessoalmente em 15 -10 -2008 no âmbito do processo n.º 0418200801087495 
e novamente citado neste e nos restantes 22 -01 -2009, em face da penhora de um imóvel, pelo que 
quanto a estes um eventual pedido, nos termos da n.º 1 do artigo 196.º do CPPT, neste momento 
seria totalmente extemporâneo.

No processo de execução fiscal em virtude da norma do n.º 3 do artigo 85.º do CPPT, é 
proibida a concessão de moratória ou a suspensão fora dos casos previstos na lei, atendendo ao 
princípio da indisponibilidade do tributo (Artigos 30.º n.º 2 e 36.º n.º 2 e 3 da Lei Geral Tributária 
(adiante LGT).

Diz -nos o artigo 52º, n.º 1, da LGT que “A cobrança da prestação tributária suspende -se no 
processo de execução fiscal em virtude de pagamento em prestações ou reclamação, recurso, im-
pugnação e oposição à execução..., bem como durante os procedimentos de resolução de diferendos 
no quadro da Convenção de Arbitragem no 90/436/CEE, de 23 de Julho, relativa à eliminação da 
dupla tributação em caso de correcção de lucros entre empresas associadas de diferentes Estados 
membros...” e o seu n.º 2 esclarece que a “suspensão da execução nos termos do número anterior 
depende da prestação de garantia idónea nos termos das leis tributárias”, ou, no caso aplicável, 
seja requerida e concedida a isenção de prestação de garantia, conforme estipulado no n.º 4 do 
aludido preceito legal.

Relativamente à aplicação de valores penhorados (pagamento coercivo), e nos termos das 
leis tributárias, sempre que haja arrecadação de valores por penhora, serão os mesmos aplicados 
nos termos dos artigos 261.º e 262.º do CPPT nos processos executivos a que respeitam, não sendo 
considerados pagamentos de prestações, pois só são pagamentos em prestações os efectuados ao 
abrigo do artigo 196.º do CPPT ou em lei especial que o regule expressamente (como por exemplo 
o Procedimento Extrajudicial de Conciliação), nem pagamentos por conta, pois desta forma de 
pagamento voluntário trata o art.º 264.º do CPPT.
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Decisão:
Face ao exposto, a presente petição, e para a globalidade dos processo executivos, não é pos-

sível a apensação nos termos do artigo 179.º do CPPT, e não reúne os requisitos para beneficiar 
do disposto no n.º 7 do artigo 196.º do CPPT e não é enquadrável em nenhuma das possibilidades 
referidas no n.º 1 do artigo 52.º da LGT, pelo que decide -se indeferir o pedido.

Considerando que apenas são apreciados factos e argumentos invocados pelo interessado e a 
decisão decorre da mera interpretação das normas legais aplicáveis ao caso, às quais os serviços 
se encontram estritamente vinculados, é de dispensar a audição daquele nos termos do n.º 3 da 
alínea a) da Circular da DGCI n.º 13/99, de 8 de Julho.

Notifique -se, o mandatário da ora reclamante, para que, querendo, pode fundamentar Recla-
mação nos termos do artigo 276º, do CPPT, no prazo de 10 (dez) dias (Artigo 277º, n.º 1 do CPPT).

Reagiu a ora recorrente em 18/05/2011 interpondo reclamação do aludido despacho a qual mereceu 
a seguinte decisão judicial:

Vem a presente reclamação, interposta por Magimóveis  - Administração de Imóveis, SA, do 
despacho do Chefe de Finanças de 29 de Abril de 2011, a fls. 70 e 70 v dos autos, que indeferiu o 
seu pedido de apensação de todos os processos de execução contra si pendentes e a autorização de 
pagamento da quantia determinada, após a apensação, em 120 prestações mensais e a suspensão 
das execuções ou, que sejam levadas em linha de conta o valor da penhora das rendas.

Pede a declaração da nulidade deste acto e a sua revogação, com a determinação da apen-
sação e autorização do pagamento em prestações, nos termos requeridos.

Alega ainda que o indeferimento do requerido pela executada configura possibilidade de 
verificação de um prejuízo grave, escusado e irreparável para a mesma, que é empresa de pe-
quena dimensão, pelo que o estrangulamento da tesouraria que a Fazenda Pública lhe provoca, 
penhorando -lhe e ameaçando colocar em hasta pública os respectivos bens imóveis, os quais são, 
atento o seu objecto, bens essenciais ao exercício da sua indústria, é de molde a causar -lhe tão 
grave e irreparáveis danos que atirará a mesma para a insolvência, pelo que requer a subida 
imediata a Tribunal da reclamação.

Prescreve o art. 278.º do CPPT:
Subida da reclamação. Resposta da Fazenda Pública e efeito suspensivo
1  - O tribunal só conhecerá das reclamações quando, depois de realizadas a penhora e a venda, 

o processo lhe for remetido a final.
2 - Antes do conhecimento das reclamações, será notificado o representante da Fazenda Pública 

para responder, no prazo de 8 dias, ouvido o representante do Ministério Público, que se pronunciará 
no mesmo prazo.

3 - O disposto no n.º 1 não se aplica quando a reclamação se fundamentar em prejuízo irrepa-
rável causado por qualquer das seguintes ilegalidades:

a) Inadmissibilidade da penhora dos bens concretamente apreendidos ou da extensão com que 
foi realizada;

b) Imediata penhora dos bens que só subsidiariamente respondam pela dívida exequenda;
c) Incidência sobre bens que, não respondendo, nos termos de direito substantivo, pela dívida 

exequenda, não deviam ter sido abrangidos pela diligência;
d) Determinação da prestação de garantia indevida ou superior à devida.
Ora, a reclamação sub judice não tem enquadramento no nº3 do citado preceito, como dele 

decorre e dos fundamentos em que se apoia a reclamação.
No entanto, e como tem sido jurisprudencialmente entendido, o n.º 3 do art 278 não tem 

carácter taxativo, devendo ter subida imediata, sob pena de inconstitucionalidade, a reclamação 
de qualquer decisão do órgão de execução fiscal que possa causar prejuízos irreparáveis ao re-
clamante, assim como aquelas em que a subida diferida lhes retire efeito útil.

No caso dos autos, também não se verifica nenhuma das apontadas situações em ordem à 
subida imediata da reclamação.

É que, dano irreparável não é o mesmo que dano de difícil reparação, mas apenas o que é 
insusceptível de reparação ou de reconstituição da situação existente, não podendo considerar -se 
como tal os inerentes a qualquer execução, nomeadamente como acontece em matéria tributária 
em que, normalmente estão em causa meros interesses patrimoniais, pelo que susceptíveis de 
quantificação económica.¹

A reclamante reage contra o acto de indeferimento do seu pedido de apensação de execuções 
e pagamento em prestações, o qual não se vislumbra possa acarretar os prejuízos alegados, que 
de qualquer modo na eventualidade de puderem vir a ocorrer sempre decorreriam das dívidas 
da reclamante, e cuja cobrança foi instaurada a execução fiscal, sendo inerentes ao processo de 
execução, De resto, a reclamante não põe a causa a existência das dívidas, invocando a ocorrência 
de prejuízos em termos de probabilidade.
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Finalmente, não se afigura, nem vem alegado, que a subida diferida lhe retire efeito útil à 
reclamação.

Decisão:
Face a todo o exposto e normas citadas, ordena -se a remessa dos presentes autos ao órgão 

de execução fiscal, nos termos e para os efeitos do no n.º 1 do art 278º do CPPT.
¹ Cf. Ns Acórdão nº4745/11, de 17.05.2011 do TCA Sul, disponível em www.dgsi.pt\jtca.nsf
DECIDINDO NESTE STA
A questão essencial que se coloca é a de saber se a reclamação da decisão do órgão de execução 

fiscal apresentada, ao abrigo do disposto no artº 276º e segs do CPPT, deve ter subida imediata ou 
diferida ao Tribunal Administrativo e Fiscal de 1ª instância.

Sem perder de vista o nosso caso concreto seguiremos de perto a fundamentação expressa no ac. 
deste STA n.º 0596/10 de 28/07/2010 por nos parecer elucidativo sobre o conceito de prejuízo irreparável 
e clarificador das situações em que se impõe a subida imediata da reclamação.

Ali se expendeu:
“As decisões proferidas pelo órgão da execução fiscal e outras autoridades da administração 

tributária que no processo afectem os direitos e interesses legítimos do executado ou de terceiro são 
susceptíveis de reclamação para o tribunal tributário de 1.ª instância (artigo 276.º do CPPT).

A reclamação, embora apresentada no órgão da execução fiscal (n.º 2 do artigo 277.º do 
CPPT), é dirigida ao juiz do tribunal tributário da área onde correr a execução (artigo 151.º, 
n.º 1 do CPPT).

Na sequência da apresentação da reclamação e da sua junção ao processo de execução fiscal, 
o órgão de execução pode revogar o acto reclamado, nos termos do n.º 2 do artigo 277.º do CPPT, 
com o que ficará sem objecto a reclamação, extinguindo -se, por isso, o respectivo incidente.

Todavia, se não o revogar, toda a tramitação posterior da reclamação só terá lugar após a 
subida do processo ao tribunal tributário competente para a apreciar. No artigo 278.º do CPPT 
estabelece -se como regra a subida diferida das reclamações a tribunal, ou seja, este só conhecerá 
daquelas quando, depois de realizadas a penhora e a venda, o processo lhe for remetido.

No n.º 3 do citado preceito prevêem -se, porém, excepções a esta regra da subida diferida, 
admitindo -se a subida imediata quando a reclamação se fundar em prejuízo irreparável cau-
sado pelas ilegalidades aí indicadas e relativas a penhora indevida e à determinação de garantia 
superior à devida. Como refere Jorge Lopes de Sousa, no seu CPPT anotado e comentado, II 
volume, a pág. 669, não basta, para que seja aplicado o regime de subida imediata e a consequente 
tramitação como processo urgente, nos termos do n.º 5 (do artigo 278.º do CPPT), que se esteja 
perante uma situação do tipo das aqui arroladas, sendo exigível também que, na fundamentação 
da sua reclamação, o interessado invoque prejuízo irreparável.

Assim, o reclamante que pretenda a subida imediata deverá invocar a existência desse prejuízo 
irreparável, com indicação do facto ou factos de que ele deriva e, se o fizer, a reclamação terá de 
subir imediatamente e ser tramitada como processo urgente, sem prejuízo da possibilidade de o 
tribunal se abster de conhecer imediatamente do seu mérito, se entender que não se verifica uma 
situação em que essa subida deva ocorrer, para além de poder condenar até o reclamante como 
litigante de má fé, nos termos do n.º 6 (do artigo 278.º do CPPT) – vd., neste sentido, os acórdãos 
deste Tribunal de 7/9/2005 e de 8/11/2006, nos recursos n.ºs 949/05 e 967/06, respectivamente.
No nosso caso, a Administração Fiscal perante a invocação do prejuízo irreparável remeteu os autos 
ao tribunal tributário o qual entendeu que a reclamação não tinha enquadramento nos fundamentos 
expressos no n.º 3 do artº 278º do CPPT, determinando a sua devolução ao órgão de execução fiscal. 
Ainda que tenha reconhecido que tais fundamentos não são taxativos e que devem ter subida imediata 
as reclamações de qualquer decisão do órgão de execução fiscal que possa causar prejuízos irreparável 
ao reclamante ou em que a reclamação fique sem efeito útil por via da subida diferida considerou que 
no caso dos autos não se verifica nenhuma das situações que determine a subida imediata da recla-
mação designadamente por dano irreparável não ser o mesmo que dano de difícil reparação e por o 
indeferimento do pedido de apensação de execuções fiscais e pagamento em prestações efectuado pela 
reclamante não deixar vislumbrar o acarretamento dos prejuízos alegados que afirma são inerentes ao 
processo de execução fiscal.

Será exactamente assim?
Propendemos, tal como manifesta no seu parecer o Mº Pº, para considerar válidos os seguintes 

argumentos ali expendidos: “(…) não ponderou (a decisão recorrida) adequadamente todos os factos 
alegados pela aí Reclamante, conducentes, na nossa óptica, à ilação de que a subida diferida da re-
clamação implicará um prejuízo grave e irreparável para a mesma e, consequentemente, não extraiu 
da correcta interpretação do preceito as suas necessárias e óbvias consequências.

Assim, resulta, para nós, à saciedade, que a situação económica da Reclamante, devidamente 
espelhada nos autos, é de tal forma grave que é de molde a permitir concluir pela verificação de uma 
situação de facto desencadeadora da preterição da regra geral da subida diferida da reclamação.
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Na verdade, a factualidade alegada pela Recorrente, não desmentida pela Recorrida, e, ou-
trossim, os elementos constantes dos autos permitem -nos concluir, sem margem para dúvidas, que 
a não subida imediata da reclamação é susceptível de desencadear prejuízos graves e, ao que tudo 
aponta, irreparáveis para a situação da Recorrente, afundada em dívidas de montante tão elevado, 
cujo pagamento prestacional veio requerer à Recorrida Fazenda Pública e de cujo indeferimento veio 
justamente reclamar.

O que vale por dizer que a subida diferida da reclamação retirar -lhe -ia toda e qualquer utilidade, 
porquanto, como o refere a Recorrente, esta é, na difícil conjuntura nacional e internacional, a única 
via possível para obviar à sua insolvência.

Destarte, conforme alegado, entendemos que ocorrerá prejuízo irreparável para a sobrevivência 
 - quiçá existência  - da Executada Recorrente, se acaso não for efectuado pelo tribunal o reexame dos 
pedidos formulados perante a Fazenda Pública.

O que significa, a nosso ver, que deverá ser admitida e declarada a subida imediata da reclamação, 
de modo a que tais pretensões sejam agora apreciadas e julgadas no competente Tribunal Administra-
tivo e Fiscal (abreviadamente, TAF) de Braga, de harmonia com o preceituado nos artigos 277.º n.º 2 
e 278.º n.ºs 3, 4 e 5, ambos do CPPT”.

Nesta conformidade será de conceder provimento ao recurso, ficando prejudicado o conhecimento 
das demais questões suscitadas, podendo concluir -se que apesar do carácter taxativo que a redacção do 
n.º 3 do artigo 278.º do CPPT dá ao elenco dos casos de subida imediata das reclamações, deverá ainda 
admitir -se, sob pena de violação do direito à tutela judicial efectiva de direitos e interesses legítimos em 
matéria de contencioso administrativo, constitucionalmente garantido (cf. art. 268.º, n.º 4, da Consti-
tuição da República), a remessa e conhecimento imediato da reclamação sempre que, com a sua subida 
diferida, o interessado sofra ou possa sofrer prejuízo irreparável ou sempre que a reclamação perca toda 
a utilidade, o que sucederia no nosso caso se, após a penhora e a venda dos bens da reclamante, viesse 
a ser julgada procedente a sua reclamação.

IV – Decisão
Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do STA 

em conceder provimento ao recurso, revogando a decisão recorrida que deverá ser substituída por outra 
que conheça do mérito da reclamação.

Sem custas.

Lisboa 20 de Dezembro de 2011. — Ascensão Lopes (relator) — Pedro Delgado — Dulce Neto. 

 Acórdão de 20 de Dezembro de 2011.

Assunto:

Iva. Pagamento em prestações.

Sumário:

As dívidas resultantes da falta de entrega de imposto legalmente repercutido a terceiros, 
como é o caso do IVA, só excepcionalmente podem ser pagas em prestações, sendo, 
para isso, necessário que se demonstre dificuldade financeira excepcional do devedor 
e previsíveis consequências económicas gravosas. E esse pagamento só pode ser 
efectuado num máximo de 12 prestações mensais, não podendo o valor de qualquer 
delas ser inferior a uma unidade de conta no momento da autorização.

Processo n.º 1074/11 -30.
Recorrente: Mars Dreams, L.da

Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Dulce Neto.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. MARS DREAMS, LDA, com os demais sinais dos autos, recorreu para o Tribunal Central 
Administrativo Norte da sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto que negou 
provimento à reclamação que a executada/reclamante deduziu contra a decisão proferida pelo Órgão 
da Execução Fiscal, em 8 de Julho de 2010, de indeferimento do pedido de pagamento da dívida exe-
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quenda (IVA) em 36 prestações, mantendo a autorização já anteriormente concedida de pagamento em 
12 prestações mensais.

1.1. Terminou a alegação de recurso com as seguintes conclusões:
1. A executada/reclamante não tem capacidade financeira para poder cumprir o pagamento da quan-

tia em execução nas autorizadas 12 prestações mensais, mas já poderia pagar a dívida exequenda, sem 
colocar em risco sério a sua viabilização económica/financeira e a salvaguarda dos postos de trabalho, 
caso lhe fosse autorizado o pedido de pagamento da dívida exequenda nas ditas 36 prestações mensais.

2. Sendo certo que nos autos nada existe que permita afirmar o contrário do que foi alegado pela exe-
cutada/reclamante, designadamente no que tange à notória dificuldade financeira de que padece a socie-
dade e às previsíveis e muito nefastas consequências económicas que, para ela, seus trabalhadores e demais 
credores resulta do facto de não lhe ser permitido o pagamento da quantia exequenda em 36 prestações.

3. Prejuízo esse irreparável que seguramente afectará os supra aludidos e demais interessados na 
prossecução da actividade industrial da sociedade reclamante.

4. A análise da contabilidade da Sociedade executada/reclamante, à qual teve e tem acesso o 
respectivo serviço de Finanças, os documentos juntos à execução, bem como as diligências executivas 
efectuadas pelo mesmo serviço de Finanças — no âmbito do qual apenas uma pequena quantia depositada 
numa conta bancária foi penhorada à executada  - permitem desde já afirmar que é notória a dificuldade 
económica e financeira de que padece a sociedade reclamante, tal como são previsíveis e muito nefastas 
as consequências económicas que, para seus trabalhadores e demais credores resulta do facto de não 
lhe ser permitido o pagamento da quantia exequenda nas ditas e requeridas 36 prestações.

5. Não devendo ser acolhido o entendimento que se pode extrair da douta decisão recorrida, e que vai 
no sentido de que a nova redacção dada pela Lei do Orçamento de Estado ao n.º 7 do art. 196º do CPPT, 
somente será aplicável aos casos em que exista ou venha a ser instaurada processo especial de recupera-
ção económica da requerente, seja na modalidade de PEC  - Processo Especial de Conciliação  - seja na 
modalidade de Processo de Insolvência  - Processo Especial de Insolvência da Recuperação de Empresas.

6. Note -se que a alteração legislativa que introduziu a nova redacção dada ao n.º 7 do art.196º 
do CPPT e que aditou ao mesmo diploma legal o art. 122º do CPPT, foi a Lei n.º 3 -B/2010, na qual a 
determinado passo do respectivo preâmbulo, vem exposto o seguinte:

“Em segundo lugar, apostar -se -á no apoio das PME, enquanto politica fortemente activa dirigida a 
apoiar as Micro, Pequenas e Medias Empresas na resposta a questões centrais, nomeadamente aquelas 
provocadas pela crise financeira e económica global, como as dificuldades de tesouraria e a redução 
da procura, e também de cariz estrutural, como baixo nível de capitais próprios e a necessidade de 
prosseguir o seu processo de modernização”.

E mais adiante, igualmente se escreve nesse referido preâmbulo, o seguinte:
“...proceder -se -á a uma articulação do acesso às linhas de crédito com os mecanismos de 

regularização de dívidas ao fisco e segurança social, de forma a conseguir soluções integradas de 
viabilidade. (...)”.

7. Em lado nenhum da Lei se exigindo ou colocando como pressuposto para que as empresas com 
dívidas à administração tributária possam beneficiar do alargamento do número de prestações que as 
mesmas o façam somente no âmbito do P.E.C. ou do C.I.R.E.

8. A Lei apenas faz referência, para além dos demais requisitos, que as sociedades ou o contribuinte 
individual possam socorrer -se desse mecanismo financeiro, de cariz de apoio a tesouraria, na medida 
em que a empresa, apesar de ter viabilidade económica se encontrar estrangulada financeiramente.

9. Não faz sentido a uma empresa que não careça, ou até tenha feito acordos judiciais e extra 
judiciais com os demais credores, se vá lançar no âmbito do Processo Especial de Insolvência ou no 
processo Especial de Conciliação com o único objectivo de criar o pressuposto para reescalonar o 
pagamento da dívida à Fazenda Nacional.

10. Ou seja, não deve ser interpretada a alteração introduzida pela Lei do Orçamento do Estado no 
n.º 7 do art. 196º do CPPT da forma como implicitamente o faz a douta sentença recorrida na medida 
em que tal alteração teria efeitos exactamente contrários aos pretendidos e anunciados pelo legislador e 
atiraria quem a ela se quisesse candidatar para processos de Insolvência de resultado incerto, os quais po-
deriam, isso sim, ocasionar que a Administração Fiscal deixasse de cobrar a respectiva quantia exequenda.

11. Pode ainda aduzir -se em reforço do erro de que padece tal interpretação, o disposto no art. 52º 
da mesma Lei n.º 3 -B/2010, de 28 de Abril, a qual introduziu equivalente alteração no art. 12º do D.L. 
42/2001, de 9 de Fevereiro, permitindo também que o numero de prestações mensais para pagamento 
das dívidas à Segurança Social possa ser alargado até ao numero de 120.

12. Ora, como supra se demonstrou não tendo a sociedade executada/reclamante tesouraria que 
aguente o pagamento do montante correspondente a cada uma das 12 prestações, é manifesto que somente 
o deferimento da pretensão do pagamento dessa dívida em 36 prestações mensais permitirá à Executada/
reclamante pagar e à Administração Tributária cobrar e recuperar os respectivos créditos tributários.

13. Daí que, tudo aponta, na conjugação daquele preâmbulo daquela Lei n.º 3 -B/2010, e com o 
disposto nos artigos 120º, o qual deu nova redacção ao n.º 7 do art. 196º do CPPT, com o disposto no 
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citado art. 122º dessa mesma Lei, que o objectivo é agilizar e favorecer os procedimentos tendentes a 
regularização da situação contributiva das empresas que não têm conseguido pagar atempadamente as 
suas dívidas fiscais, permitindo o reescalonamento da dívida das mesmas, por forma a evitar o encer-
ramento de mais empresas e também por forma a evitar o subsequente lançamento para o desemprego 
dos respectivos trabalhadores. Pelo que,

14. Salvo o devido respeito a douta sentença recorrida, violou e, ou, interpretou erradamente o 
conjugadamente disposto, entre outros, por um lado nos arts. 103º n.º 1 e n.º 2 da LGT, 124º alínea c), 
125º e 133º n.º 1 do CPA e 266º nº2 e 268º n.º 3 da CRP e, ao mesmo passo que violou também o 
disposto nos arts. 196º n.º 7 do CPPT e 120º e 122º da Lei 3 -B/2010, 180º do CPPT e 85º do CIRE e 
ainda os arts. 20º e 268º nºs 3 e 4 da Constituição.

1.2. A Recorrida – FAZENDA PÚBLICA – não apresentou contra -alegações.
1.3. O Digno Magistrado do Ministério Público emitiu o seguinte parecer: «Sufragando o enten-

dimento vertido na sentença recorrida e, pelas razões e fundamentos aí desenvolvidos que se acom-
panham, sou de parecer que deverá ser mantida a decisão impugnada e consequentemente, NEGADO 
provimento ao recurso.».

1.4. Por acórdão proferido a fls. 213/218, o TCA Norte declarou -se incompetente, em razão da 
hierarquia, para o conhecimento do recurso, no entendimento de que este se restringia exclusivamente 
a matéria de direito, sendo, por isso, da competência da Secção do Contencioso Tributário do STA.

1.5. Neste Supremo Tribunal, os autos foram com vista ao Ministério Público para emissão de 
parecer, tendo o Exm.º Procurador Geral Adjunto remetido para o parecer já emitido no TCA Norte.

1.6. Com dispensa dos vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, atenta a natureza urgente 
do processo, cumpre decidir.

2. Na sentença recorrida deu -se como assente a seguinte matéria de facto:
A. No Serviço de Finanças de Matosinhos -2 foi instaurado o processo n.º 3514200901064088, 

contra a sociedade aqui reclamante por dívidas de IVA, no valor de 31.828,11 €, respeitante ao período 
08/2009  - cf. fls. 15 dos autos.

B. Por despacho proferido em 18/01/2010 foi autorizado o pagamento da dívida exequenda em 
12 prestações mensais nos termos e com os fundamentos do despacho de fls. 16 cujo teor aqui se dá 
por integralmente reproduzido.

C. Em 31/05/2010 a reclamante, alegando graves dificuldades económicas e financeiras requereu 
novamente a autorização do pagamento da quantia exequenda em 36 prestações mensais, iguais e su-
cessivas, nos termos do requerimento de fls. 18 a 24 dos autos cujo teor aqui se dá por integralmente 
reproduzido.

D. Em 11/12/2009 a agora reclamante, então denominada “Vilarinho e Nuno, Lda.” requereu no 
processo executivo supra identificado um pedido de autorização de pagamento da dívida exequenda 
em 36 prestações mensais nos termos do art. 196º do C.P.P.T.  - cf. fls. 9 dos autos.

E. Por despacho de 08/07/2010, do qual agora se recorre, o pedido foi indeferido com os seguintes 
fundamentos:

“(...)
 - O processo executivo foi instaurado por dívidas de IVA do mês de Agosto de 2009;
 - Sendo dívidas de IVA, o número máximo de prestações permitido, nos termos do n.º 4 do 196º 

do CPPT, são 12;
(...)”  - cf. fls. 37 dos autos.
F. O despacho referido em E) foi notificado à reclamante em 13/07/2011 e a presente reclamação 

deu entrada em 28/07/2011  - cf. fls. 38 a 40 dos autos.
3. A única questão a decidir no presente recurso jurisdicional consiste em saber se a decisão re-

corrida incorreu em erro ao julgar que «bem andou o Chefe do Serviço de Finanças de Matosinhos -2, 
quando, ao admitir que tendo a reclamante demonstrado as dificuldades financeiras excepcionais, e 
as previsíveis consequências económicas gravosas, lhe autorizou o pagamento a prestações permitido 
por lei para as dívidas de IVA», mantendo, assim, o despacho reclamado que indeferiu o pedido de 
pagamento da dívida exequenda (IVA) em 36 prestações e manteve a autorização, já anteriormente 
concedida, de pagamento em 12 prestações mensais.

Segundo a fundamentação expendida na sentença recorrida, o Código de Procedimento e de Pro-
cesso Tributário não permite, em princípio, o pagamento em prestações de dívidas de IVA, por se tratar 
de imposto legalmente repercutido a terceiros, face à norma contida no n.º 2 do artigo 196.º. Todavia, 
o preceito admite uma excepção a essa regra ao estipular, no seu n.º 4, que essa forma de pagamento é 
admissível também para esses impostos «desde que se demonstre a dificuldade financeira excepcional 
e previsíveis consequências económicas gravosas», embora o número de prestações mensais não possa 
«exceder 12 e o valor de qualquer delas ser inferior a 1 unidade de conta no momento da autorização.».

Em sede de recurso, a executada/reclamante insiste na sua incapacidade financeira para aguentar 
o pagamento da dívida exequenda em 12 prestações mensais, sustentando que somente o deferimento 
da pretensão do pagamento em 36 prestações mensais lhe permitirá pagar a dívida sem colocar em sério 
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risco a sua viabilização económica/financeira e salvaguardar os postos de trabalho, nada existindo que 
permita afirmar o contrário do que foi por si alegado, pois essas dificuldades são evidentes face à sua 
contabilidade, aos documentos juntos à execução e às diligências executivas efectuadas pelo serviço de 
finanças, sendo previsíveis e muito nefastas as consequências económicas que, para seus trabalhadores 
e demais credores, resultarão do facto de não lhe ser permitido o pagamento da quantia exequenda nas 
requeridas 36 prestações.

Mais sustenta que não deve ser acolhido o entendimento que se pode extrair da douta decisão 
recorrida no sentido de que a nova redacção dada pela Lei do Orçamento de Estado ao n.º 7 do ar-
tigo 196.º do CPPT só é aplicável aos casos em que exista ou venha a ser instaurado processo especial 
de recuperação económica da requerente, seja na modalidade de processo especial de conciliação, seja 
na modalidade de processo especial de insolvência e de recuperação de empresas, pois que em lado 
nenhum a lei exige ou coloca como pressuposto para que as empresas com dívidas à administração 
tributária possam beneficiar do alargamento do número de prestações que as mesmas o façam somente 
no âmbito do P.E.C. ou do C.I.R.E.

Vejamos.
A norma que prevê e regula o regime de pagamento de dívidas tributárias em prestações é a se-

guinte – na redacção vigente à data do pedido formulado pelo executado, em 31/05/2010:

Artigo 196.º

Pagamento em prestações e outras medidas

1  - As dívidas exigíveis em processo executivo poderão ser pagas em prestações mensais e iguais, 
mediante requerimento a dirigir, no prazo de oposição, ao órgão da execução fiscal.

2  - O disposto no número anterior não é aplicável às dívidas de recursos próprios comunitários e às 
dívidas resultantes da falta de entrega, dentro dos respectivos prazos legais, de imposto retido na fonte 
ou legalmente repercutido a terceiros, salvo em caso de falecimento do executado, contando -se nesse 
caso o prazo para o requerimento do pagamento a partir da citação nos termos do n.º 4 do artigo 155.º 
(Redacção dada pela Lei n.º 53 -A/2006, de 29/12).

3  - É excepcionalmente admitida a possibilidade de pagamento em prestações das dívidas refe-
ridas no número anterior, requerido no prazo de oposição, sem prejuízo da responsabilidade contra-
-ordenacional ou criminal que ao caso couber, quando esteja em aplicação plano de recuperação 
económica de que decorra a imprescindibilidade da medida, desde que se preveja a substituição dos 
administradores e gerentes responsáveis pela não entrega das prestações tributárias em causa.

4  - Independentemente dos requisitos do número anterior, sem prejuízo da responsabilidade 
contra -ordenacional ou criminal que ao caso couber, é ainda admitida a possibilidade de pagamento 
em prestações, mediante requerimento a apresentar no prazo da oposição e desde que se demonstre a 
dificuldade financeira excepcional e previsíveis consequências económicas gravosas, não podendo o 
número das prestações mensais exceder 12 e o valor de qualquer delas ser inferior a 1 unidade de conta 
no momento da autorização. (Redacção dada pela Lei n.º 53 -A/2006, de 29/12)

5  - O pagamento em prestações pode ser autorizado desde que se verifique que o executado, pela 
sua situação económica, não pode solver a dívida de uma só vez, não devendo o número das prestações 
em caso algum exceder 36 e o valor de qualquer delas ser inferior a 1 unidade de conta no momento 
da autorização. (Redacção dada pela Lei n.º 53 -A/2006, de 29/12)

6  - Nos casos em que se demonstre notória dificuldade financeira e previsíveis consequências eco-
nómicas para os devedores, poderá ser alargado o número de prestações mensais até 5 anos, se a dívida 
exequenda exceder 500 unidades de conta no momento da autorização, não podendo então nenhuma 
delas ser inferior a 10 unidades da conta. (Redacção dada pela Lei n.º 53 -A/2006, de 29/12).

7  - Quando, no âmbito de processo de recuperação económica se demonstre a indispensabilidade 
da medida e, ainda, quando os riscos inerentes à recuperação dos créditos o tornem recomendável, 
a administração tributária pode estabelecer que o regime prestacional seja alargado até ao dobro do 
limite máximo previsto no número anterior, com a observância das condições previstas nos nºs 3 e 6. 
(Redacção dada pela  Lei n.º 3 -B/2010 -28/04).

8  - A importância a dividir em prestações não compreende os juros de mora (...)
9 – (...).
10 – (...)
11 – (...)
12 – (...)
13 – (...)
Donde resulta, com meridiana clareza, que relativamente ao imposto “legalmente repercutido a 

terceiros”, como é o caso do IVA, a possibilidade de pagamento em prestações, após a instauração do 
processo de execução fiscal, constitui uma situação excepcional só admitida para a seguintes situações:

− nos casos de falecimento do executado; (n.º 2);
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− quando esteja em aplicação um plano de recuperação económica da empresa de que decorra 
a imprescindibilidade da medida, desde que se preveja a substituição dos administradores e gerentes 
responsáveis pela não entrega das prestações tributárias em causa; (n.º 3);

− quando se demonstre a dificuldade financeira excepcional e previsíveis consequências econó-
micas gravosas, não podendo o número das prestações mensais exceder 12 e o valor de qualquer delas 
ser inferior a 1 unidade de conta no momento da autorização. (n.º 4).

Uma vez que o pedido de pagamento em prestações formulado pelo executado/reclamante se 
fundamentou em dificuldades financeiras excepcionais e nas consequências económicas gravosas que 
daí resultam, e não na existência ou pendência de um plano de recuperação económica da empresa, e 
dado que o órgão da execução fiscal aceitou essa argumentação para aprovar o pedido, é inequívoco 
que a duração ou limite máximo de prestações era de 12 e nunca o de 36 previsto para o regime normal 
de pagamento de dívidas tributárias em prestações.

Por outro lado, e embora a decisão recorrida não se tenha explicitamente pronunciado sobre a 
(in)aplicabilidade da norma que a Recorrente invoca, constante no n.º 7, é manifesto, pelo seu teor, que 
o alargamento de prazo aí previsto só é aplicável às situações descritas nos nºs 3 e 6 do artigo 196.º, isto 
é, quando esteja em aplicação o plano de recuperação económica a que alude o n.º 3 e, ainda, quando 
estando demonstrada a notória dificuldade financeira e previsíveis consequências económicas para os 
devedores, a dívida exequenda exceda 500 unidades de conta (nº 6). Ou seja, só abrange contribuin-
tes cujas dívidas sejam objecto de um Procedimento Extrajudicial de Conciliação ou de um Plano de 
Insolvência e contribuintes cujas dívidas fiscais atinjam valor superior a 51 mil euros, o que não se 
verifica no caso.

A sentença recorrida não merece, pois, qualquer censura.
Termos em que improcedem todas as conclusões da alegação de recurso.
4. Pelo exposto, acordam, em conferência, os juízes da Secção de Contencioso Tributário do 

Supremo Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso.
Custas pela Recorrente.

Lisboa, 20 de Dezembro de 2011. — Dulce Manuel Neto (relatora) — Lino Ribeiro — Casimiro 
Gonçalves. 

 Acórdão de 7 de Dezembro de 2011.

Assunto:

Nulidade da sentença. Excesso de pronúncia.

Sumário:

 I — Padece de nulidade, por excesso de pronúncia, a sentença que decide extinguir 
a execução fiscal com base na ilegalidade do despacho de reversão e no ilegal 
prosseguimento do processo executivo contra o responsável subsidiário, quando 
essa questão não fazia parte do elenco de problemas colocados ao Tribunal no 
quadro do litígio  - dirigido exclusivamente à apreciação da legalidade do acto 
de indeferimento de pedido de pagamento da dívida em prestações – e não era de 
conhecimento oficioso.

Processo n.º 1051/11 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Manuel António Moreira Lima.
Relatora: Exmª. Srª Consª Drª. Dulce Neto.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. A FAZENDA PÚBLICA recorre da decisão que o Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel 
proferiu na reclamação que MANUEL ANTÓNIO MOREIRA LIMA apresentou, ao abrigo do disposto 
nos artigos 276.º e seguintes do CPPT, contra o acto praticado pelo Órgão da Execução no processo 
de execução fiscal n.º 3565 -2008 -01015478 que contra si reverteu, de indeferimento do pedido de pa-
gamento da dívida exequenda em prestações. A decisão recorrida julgou procedente a reclamação por 
força da ilegalidade do despacho de reversão da execução contra o Reclamante, declarando, por força 



2417

disso, «extinta a instância executiva em relação ao Reclamante Manuel António Moreira Lima, nos 
termos do disposto no art.º 287.º, alínea e) do CPC, por impossibilidade superveniente da lide».

1.1. Terminou a sua alegação com as seguintes conclusões:
A. Vem o presente recurso interposto da douta sentença que concedeu provimento à reclamação 

da decisão do órgão de execução fiscal apresentada contra o despacho de indeferimento do pedido de 
pagamento em prestações e declarou extinta a instância executiva em relação ao reclamante, por im-
possibilidade superveniente da lide, nos termos do disposto no art. 287.º, alínea e) do CPC, aplicável 
por força do disposto no art. 2.º do CPPT.

B. Do conspecto do douto petitório apresentado pelo reclamante, constata -se que o mesmo apenas 
invoca fundamentos atinentes à anulação do despacho de indeferimento do pedido de pagamento em 
prestações da divida exequenda, ora revertida contra o reclamante.

C. Não peticionou o reclamante a nulidade do despacho de reversão. Não peticionou o reclamante a 
extinção da execução que contra ele corre os seus termos, mas tão só a anulação de um despacho profe-
rido pelo órgão de execução fiscal relativo a um pedido de pagamento em prestações da dívida coerciva.

D. Como objectivo da reclamação por si interposta contra o despacho de indeferimento do paga-
mento em prestações da dívida exequenda, pretende o reclamante o pagamento da dívida exequenda em 
maior número de prestações que entende o órgão de execução fiscal, pretendendo assim o pagamento 
da dívida que contra si impende e não a sua extinção.

E. Em ponto algum do seu douto petitório, invoca o reclamante a desconformidade com o orde-
namento jurídico da reversão contra si efectuada ou da execução da dívida em cobrança coerciva que 
contra si corre termos.

F. Com o devido respeito, que é muito, não poderia a Meritíssima Juiz decidir como decidiu, 
conhecendo de questão que não devia.

Ora
G. De acordo com o artigo 668.º, n.º 1, alínea d) do CPC, aplicável ex vi art. 2.º, alínea e) do 

CPPT, é nula a sentença quando o juiz deixe de se pronunciar sobre questões que devesse apreciar ou 
conheça de questões de que não podia tomar conhecimento.

H. Resulta, efectivamente dos arts 660.º do CPC e 125.º do CPPT que o Tribunal deve resolver 
todas as questões que as partes tenham submetido à sua apreciação, sejam de natureza processual (art. 
660.º, nº1 do CPC) ou substantiva, exceptuadas aquelas cuja decisão esteja prejudicada pela solução 
dada a outras (art. 660º, n.º 2 do CPC), e deve limitar -se a tais questões, salvo se a lei lhe permitir ou 
impuser o conhecimento oficioso de outras (art. 660º, n.º 2 in fine).

I. Tem sido entendido pela doutrina que questões para este efeito são todas as pretensões formu-
ladas pelas partes, que requerem a decisão do juiz, bem como os pressupostos processuais de ordem 
geral e os específicos de qualquer acto especial, quando realmente debatidos entre elas, não podendo 
confundir -se as questões que os litigantes submetem à apreciação e decisão do tribunal com as razões, 
argumentos e pressupostos em que fundam a respectiva posição na questão.

J. No presente caso, está fora de qualquer dúvida que o Tribunal a quo ao apreciar e julgar proce-
dente a reclamação do despacho do Órgão de execução fiscal, declarando nulo o despacho de reversão e 
extinguindo a execução relativamente ao reclamante, não conheceu da questão controvertida nos autos 
e do pedido formulado pelo reclamante, limitando -se a conhecer de questão que não lhe foi suscitada 
e formalizada como pedido da acção.

K. É patente, pois, que o respectivo julgador avançou para o conhecimento de uma questão não 
suscitada pelas partes, nem em concreto nem em abstracto, e da qual não poderia oficiosamente conhecer, 
dependendo antes da expressa arguição da parte a quem a aproveita (art. 202º CPC).

Pelo que,
L. Tendo conhecido oficiosamente dos pressupostos da reversão efectuada e decidido extinguir a 

execução que corre termos contra o reclamante, sem que deste fosse pretensão, o Tribunal a quo excedeu 
os seus poderes, incorrendo a sentença recorrida na nulidade prevista no art. 668º, n.º 1, alínea d) do 
CPC, não podendo assim a mesma manter -se.

1.2. O Reclamante (ora Recorrido) não apresentou contra -alegações.
1.3. O Digno Magistrado do Ministério Público emitiu parecer no sentido de que devia ser concedido 

provimento ao recurso, por considerar que a decisão incorreu em erro de julgamento, por desacertada 
interpretação do artigo 180.º, n.º 5 do CPPT, aduzindo, para o efeito, a seguinte argumentação:

«A redacção deste preceito é a seguinte: “se a empresa, o falido ou os responsáveis subsidiários 
vierem a adquirir bens em qualquer altura, o processo de execução fiscal prossegue para cobrança 
do que se mostre em dívida à Fazenda Pública, sem prejuízo das obrigações contraídas por esta no 
âmbito do processo de execução, bem como sem prejuízo da prescrição”.

Sobre a aplicação do disposto no art. 180.º do CPPT, o S.T.A. começou por admitir como “ra-
zoável ser necessário, para que a execução pudesse prosseguir, que se tivesse de aguardar que fosse 
devolvida do processo de falência, para o qual tinha necessariamente de ser remetido, nos termos que, 
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aliás, se encontram também expressamente previstos nos n.ºs 3 e 4 do dito art. 180.º  - assim, acórdão 
de 31 -1 -08 proferido no processos 0887/07, e demais ampla jurisprudência que cita.

No entanto, mais recentemente veio a decidir -se que tal podia não ser necessário, conforme decidido 
no acórdão de 10 -2 -10 proferido no proc. 01257/09, cujo sumario, tal como consta em www -dgsi.pt, se 
transcreve com a devida vénia:(...).

Ora, nem do dito art. 180.º n.º 5 do C.P.P.T. parece resultar que a referida aquisição de bens seja 
condição prévia à instauração da execução, nem tal disposição parece invalidar o que pode resultar 
do previsto no art. 24.º n.º 1 alínea a) da L.G.T., em termos de, existindo culpa do gerente no caso 
de insuficiência do património da empresa falida, e verificados que sejam os necessários requisitos 
formais, ser possível a reversão.

Concluindo, afigura -se que foi efectuada uma incorrecta aplicação do direito aplicável, não re-
sultando que, pelos fundamentos constantes da sentença recorrida, seja de declarar nula a reversão, 
nem que sejam nulos os referidos actos posteriores praticados, sendo, pois, de revogar o decidido.».

1.4. Com dispensa dos vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, atenta a natureza urgente 
do processo, cumpre decidir em conferência.

2.Na sentença recorrida constam como provados os seguintes factos:
1. Em 13.10.2010 foi efectuada a citação pessoal do ora Reclamante, na qualidade de revertido 

no âmbito do processo de execução fiscal n.º 3565200801015478 e Aps, instaurado pelo Serviço de 
Finanças de Valongo -2, na qualidade de responsável subsidiário (gerente) pela dívida de 4.212,44 euros, 
referente a pagamento em falta de IVA relativo ao período 2008.06T, originalmente liquidada relativa-
mente à sociedade Limpezas – Limpezas Indústrias e Domésticas, Lda., NIF 506.921.565.

2. A executada originária foi declarada insolvente por sentença preferida em 2 de Setembro de 
2008 no Proc. 511/08.OTYVNG do 30 Juízo do Tribunal do Comércio, transitada em julgado em 23 de 
Outubro de 2008.

3. O processo de insolvência foi encerrado em 9 de Fevereiro de 2010.
4. Os processos de execução fiscal não foram avocados nem remetidos para apensação ao processo 

de insolvência.
5. Não foram apreendidos quaisquer bens do Reclamante, nem da devedora originária posterior-

mente à declaração de insolvência.
6. Na mesma data foi também (o ora Reclamante) citado pessoalmente como responsável subsidi-

ário pela dívida da mesma empresa relativa aos processos executivos n.ºs 3565200501050214 e Aps., 
3565200501041673 e Aps., e 3565200801059564.

7. A dívida exequenda revertida totaliza o montante de 27.607,77 euros.
8. Em 12.11.2010 deu entrada no Serviço de Finanças de Valongo  -2 um requerimento apresentado 

pelo ora Reclamante a solicitar o pagamento em prestações da referida dívida, tendo igual requerimento 
sido também apresentado relativamente aos processos executivos enumerados no ponto 2º.

9. No pedido apresentado (constante de fls. 42 a 67 dos autos) foi requerida a autorização do 
pagamento da quantia de 27.607,77 euros, no prazo de 6 anos, sob a forma de uma prestação mensal 
única de 383,44 euros ou alternativamente, em 60 prestações de 460,13 euros, igualmente a repartir 
por todos os processos executivos.

10. Por despacho proferido pelo Chefe de Finanças de Valongo -2 em 26.11.2010, foi o requerido 
indeferido por falta de enquadramento legal  - cfr. doc. de fls.70 verso.

11. Alega no seu pedido não ter condições, face à sua actual situação financeira e patrimonial, 
para efectuar o pagamento da dívida em 36 prestações.

12. O despacho foi notificado ao ora Reclamante através do oficio n.º10334 de 26.11.2010, re-
metido sob registo postal com aviso de recepção, constando o mesmo assinado em 30.11.2010  - cfr. 
doc. de fls.72 dos autos.

13. Em 10.12.2010 foi recebida no referido Serviço de Finanças via fax, relativamente ao despa-
cho proferido em 26.11.2010, uma petição de reclamação nos termos do art. 276º e seguintes do CPPT 
 - cfr. doc. de fls.86 a 90 dos autos.

14. A mesma petição deu entrada via postal em 14.12.2010  - cfr. doc. de fls. 92 a 164 dos autos.
15. Relativamente a qual foi proferido o seguinte despacho:
«Pelo requerimento que antecede verifica -se que o executado não se conforma com a decisão de 

indeferimento do pedido de pagamento em prestações apresentado nos presentes autos.
Em circunstâncias normais as dividas de IVA e IRS retido na fonte não podem ser regularizadas 

através de pagamento em prestações salvo se se demonstrar a dificuldade financeira excepcional e 
previsíveis consequências gravosas para o executado, situação em que poderá ser autorizado um 
regime prestacional ate 12 prestações mensais, desde que cada uma delas não seja de valor inferior a 
1 unidade de conta no momento da autorização.

Existindo somente duas situações de excepção à regra, uma quando se verifica o falecimento do 
executado, outra quando esteja em curso um plano de recuperação económica, e no âmbito deste se 
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demonstre a imprescindibilidade da medida e se preveja a substituição dos administradores ou gerentes 
responsáveis pela constituição das dívidas.

Não estando o presente caso enquadrado em nenhuma das 2 situações de excepção, o revertido 
estaria ao contrário do alegado na reclamação apresentada, vinculado ao disposto nos n.ºs 3 e 4 do 
artigo 196º do CPPT. Por outro lado a audiência dos interessados pode ser dispensada sempre que 
a administração tributária, como na situação em apreço, apenas aprecie os factos que lhe foram 
requeridos pelo contribuinte, limitando -se na sua decisão a fazer a interpretação das normas legais 
aplicáveis ao caso.

Quanto ao dever da administração fiscal de notificar o requerente para aperfeiçoar o pedido, 
não se aplica ao presente caso, tendo em conta que foi constituído mandatário, e o pedido foi feito com 
alusão ao diploma legal e artigos correctos  - artigo 196º do Código de Procedimento e de Processo 
Tributário. artigo 196º do CPPT, onde claramente no seu n.º 6 se dispõe que o n.º de prestações poderá 
ser alargado ate 60 meses em caso de notórias dificuldades financeiras mas só para valores da divida 
exequenda superiores a 500 unidades de conta, não devendo o valor de cada prestação ser inferior a 
10 unidades de conta, modalidade de pagamento que não se aplica porém quando a dívida exequenda 
é de IVA e de IRS retido na fonte como no caso concreto.

De salientar que mesmo o somatório das quantias exequendas dos quatro processos em que o 
requerente é executado por reversão (27.607,77 euros), não perfaz as 500 unidades de conta que o n.º 6 
do artigo 196º impõe como condição para o alargamento do pagamento em prestações para os 60 meses.

Por outro lado não parece inocente o pedido de pagamento em prestações da dívida exequenda 
apresentado autonomamente relativamente a cada processo executivo, com pedido de isenção de 
prestação de garantia, quando o que verdadeiramente se pretende é efectuar um único pagamento por 
conta mensal, e garantir simultaneamente a suspensão de todas as execuções.

De referir que na petição apresentada a mandatária do executado alega dificuldades económicas 
como factor impeditivo do pagamento da dívida em 36 prestações, pelo que se nos afigura inútil um 
deferimento do pedido em 12 prestações, conforme determina o n.º 4 do artigo 96º do CPPT para o 
caso em apreço.

Não me parece pois que o acto reclamado mereça reparo, pelo que e face ao disposto no art.º 278º do 
CPPT, e com vista a assegurar a utilidade da presente reclamação atendendo a que foi invocado prejuízo 
irreparável, determino a imediata remessa dos autos para o Tribunal  - cfr. doc. de fls. 174 a 175 dos autos.».

3. O inconformismo da Recorrente, integrante do objecto do presente recurso jurisdicional, 
reconduz -se exclusivamente à questão de saber se a decisão recorrida padece da nulidade prevista no 
artigo 125.º, n.º 1, do Código de Procedimento e de Processo Tributário e de idêntico preceito do Código 
Processo Civil [artigo 668.º, n.º 1, alínea b], por ter conhecido de questão que as partes não haviam 
colocado nem era passível de conhecimento oficioso.

Segundo o disposto no artigo 125.º, n.º 1, do Código de Procedimento e de Processo Tributário, 
é nula a sentença quando ocorra “a falta de pronúncia sobre questões que o juiz deva apreciar ou a 
pronúncia sobre questões que não deva conhecer”. Esta nulidade está directamente relacionada com 
o dever que é imposto ao juiz, pelo artigo 660.º n.º 2 do Código de Processo Civil, de resolver todas 
as questões que as partes tenham submetido à sua apreciação e de não poder ocupar -se senão dessas 
questões, salvo se a lei lhe permitir ou impuser o conhecimento oficioso de outras, determinando a 
violação dessa obrigação a nulidade da sentença por omissão ou por excesso de pronúncia.

Assim, incumbe ao julgador a obrigação de apreciar e resolver todas as questões submetidas à sua 
apreciação, isto é, os problemas concretos que haja sido chamado a resolver no quadro do litígio (tendo 
em conta o pedido, a causa de pedir e as eventuais excepções invocadas), ficando apenas exceptuado 
o conhecimento das questões cuja apreciação e decisão tenha ficado prejudicada pela solução dada a 
outras. E questões, para este efeito (contencioso tributário), é tudo aquilo que é susceptível de carac-
terizar um vício, uma ilegalidade do acto tributário impugnado.

Em suma, esta nulidade colhe o seu fundamento no princípio dispositivo e corresponde à sanção 
pela inobservância da regra acolhida no n.º 2 do artigo 660.º do CPC.

No caso vertente, verifica -se que o acto impugnado é constituído pelo despacho proferido pelo 
órgão da execução fiscal que indeferiu o pedido formulado pelo reclamante/executado  - devedor sub-
sidiário contra quem reverteu a execução fiscal – no sentido de que lhe fosse autorizado o pagamento 
da dívida exequenda em prestações ao abrigo do disposto no artigo 196.º do CPPT.

Na reclamação, o executado atacou a legalidade desse indeferimento, pedindo a sua anulação com 
fundamento na errada interpretação desse artigo 196.º, falta de fundamentação do acto e violação do 
dever de audição previsto artigo 60.º da LGT.

A decisão recorrida, depois de descrever, de modo exacto e preciso, o acto reclamado, e de 
identificar correctamente as questões colocadas, passou, de forma inopinada e sem qualquer explica-
ção, à análise da norma contida no artigo 180.º do CPPT, que dispõe sobre os efeitos do processo de 
recuperação de empresa e de falência na execução fiscal, concluindo que «depois de findo o processo 
de falência podem ainda ser instauradas novas execuções ou prosseguirem as instauradas anterior-
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mente contra o falido e o responsável subsidiário nos termos previstos no art. 180º, n.º 5 do CPPT», 
mas «a lei exige que o falido, a empresa ou o responsável subsidiário venham a adquirir bens» e isso 
«pressupõe que já tenha sido proferido o despacho de reversão»; e tendo, neste caso, a execução re-
vertido contra o reclamante já depois da declaração de insolvência da devedora originária, sem que se 
provasse que este tivesse adquirido bens depois disso, teria ocorrido «uma clara violação do disposto 
nos números 1º, 4º e 5º do art.180º, do CPPT, o que ocasiona a respectiva nulidade e, por via disso, 
acarreta a ilegalidade da reversão contra o ora Reclamante. Ora, da ilegalidade consubstanciada no 
prosseguimento da execução decorre a nulidade dos actos processuais executados posteriormente. 
Assim, é nulo o despacho de reversão».

E foi com esta fundamentação que se decidiu julgar procedente a reclamação e declarar «extinta a 
instância executiva em relação ao Reclamante Manuel António Moreira Lima, nos termos do disposto 
no art. 287º, alínea e), do CPC, por impossibilidade superveniente da lide».

O que, para além de revelar uma enorme confusão de conceitos, revela desatenção quanto ao ob-
jecto do processo e pretensão deduzida, bem como desconhecimento de regras e princípios estruturantes 
do processo civil, como é o caso do princípio dispositivo, na sua vertente de ónus de alegar, reflectido 
nos artigos 264.º e 664.º do CPC, a que está sujeito o contencioso tributário no que tange à alegação 
das causas de pedir em que se funda o pedido de anulação do acto impugnado.

Como se sabe, a reclamação prevista no artigo 103.º, n.º 2 da LGT e no artigo 276.º do CPPT 
destina -se a controlar a legalidade dos actos praticados pelo órgão da administração tributária no pro-
cesso de execução fiscal, constituindo um misto de recurso contencioso (por se tratar do controlo de 
um acto de um órgão administrativo por parte do tribunal) e de recurso jurisdicional (na medida em que 
o acto controlado pelo tribunal é um acto praticado num processo judicial), visando, necessariamente, 
a apreciação da legalidade do concreto acto sindicado tal como ele ocorreu, com vista à declaração da 
sua invalidade ou anulação.

E porque, como também decorre do princípio dispositivo das partes, o objecto da reclamação é 
definido e delimitado pelo reclamante na respectiva petição inicial, no presente caso havia que atender, 
exclusivamente, ao teor e fundamentação do acto impugnado para aferir da sua validade e decretar [ou 
não] a sua anulação, estando vedado o conhecimento de questões que não foram colocadas ao órgão da 
execução fiscal e que, por isso, não fazem parte da motivação do acto impugnado, bem como de todos 
aquelas que não são de conhecimento oficioso pelo tribunal  - como é o caso da eventual ilegalidade 
de outros actos praticados na execução, designadamente do acto de reversão e do prosseguimento do 
processo executivo contra o Reclamante, ora Recorrido.

Com efeito, quer se considere essa eventual ilegalidade do despacho de reversão como um vício 
de violação de lei de acto tributário de reversão, determinante da sua anulação [artigo 135.º do CPA], 
quer se considere o acto de prosseguimento da execução contra o Reclamante como prática de acto 
processual que a lei não admite [artigo 201.º do CPC], o certo é que ambas as situações estão depen-
dentes de arguição pela parte interessada num certo e determinado prazo, exorbitando dos poderes de 
conhecimento oficioso do Tribunal, pois que não existe razão justificativa para submeter o seu conhe-
cimento a um regime diferente do geral.

Dado que o responsável subsidiário nunca invocou a ilegalidade do acto de reversão ou do pros-
seguimento da execução contra si, nem essa questão faz parte do elenco de problemas que colocou ao 
Tribunal no quadro deste litígio  - dirigido exclusivamente à apreciação da legalidade do acto de inde-
ferimento de pedido de pagamento da dívida em prestações – e dado que essas eventuais ilegalidades 
não são de conhecimento oficioso, é inquestionável que ocorreu violação do princípio dispositivo e da 
regra acolhida no n.º 2 do artigo 660.º do CPC.

Resta esclarecer que embora o surgimento de uma impossibilidade superveniente da lide por 
perda de objecto, prevista no artigo 287.º, alínea e), do CPC, seja de conhecimento oficioso do juiz, 
gerando a extinção da instância, ela tem de reportar -se à própria lide ou causa que o juiz tem pendente 
para julgamento, o que não acontece na situação vertente, pois que essa causa  - processo de reclamação 
 - não perdeu o seu objecto nem se tornou, supervenientemente, impossível ou inútil.

Em conclusão, tendo conhecido oficiosamente da legalidade do acto de reversão e decidido 
extinguir a execução fiscal que corre termos contra o Reclamante, sem que deste fosse pretensão, o 
Tribunal “a quo” excedeu os seus poderes, incorrendo a sentença na nulidade prevista nos artigos 125.º 
do CPPT e 668º, n.º 1, alínea d), do CPC.

Procedem, por isso, as conclusões da alegação da Recorrente.
4. Pelo exposto, acordam, em conferência, os juízes da Secção de Contencioso Tributário do Su-

premo Tribunal Administrativo em conceder provimento ao recurso, anular a decisão recorrida e ordenar 
a baixa dos autos Tribunal “a quo” para conhecimento das questões suscitadas na reclamação.

Sem custas.

Lisboa, 7 de Dezembro de 2011. — Dulce Manuel Neto (relatora) — Lino Ribeiro — Casimiro 
Gonçalves. 
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SUPREMO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
Publicação periódica ordenada pelo Decreto -Lei n.º 267/85, de 16 de julho,
e pelo artigo 30.º do Código de Processo nos Tribunais Administrativos,
aprovado pela Lei n.º 15/2002, de 22 de fevereiro.
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